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شّم النسيم... فسيخ ورنجة
يحّل »عيد الربيع« أو »شــّم النســيم« هذا العــام على المصريّين، مثلمــا حلّت أعياد 

سابقة، وسط أوضاع مترديّة على أصعدة كثيرة. ]18، 22[

الدوحة ـ أنور الخطيب

الدوحــة،  القطريــة  العاصمــة  تشــهد  أن  ــح  ُيرجَّ
خانــة  فــي  ينــدرج  اتفاقــا  املقبلــة،  الســاعات  فــي 
تنشــط  التــي  الليبيــة  االجتماعيــة  املصالحــات 
إلــى جانــب  القطريــة،  الدبلوماســية  علــى خطهــا 
مــا  تحقيــق  صعيــد  علــى  السياســية  جهودهــا 
تيســر مــن تقريــب في وجهــات النظر السياســية 
الحــؤول  شــعارات  تحــت  املتنازعــة  لألطــراف 
دون حصــول تدخــل عســكري خارجــي بذريعــة 
محاربــة »اإلرهــاب«، والحؤول دون تقســيم البلد، 

وثالثــا التخلــص من الجماعــات اإلرهابية بجهود 
ليبية صرفة. وفي إطار املصالحات االجتماعية، 
نحــو  األوقــات،  هــذه  فــي  الدوحــة  تســتضيف 
 
ً
100 مشــارك ليبــي مــن القبائــل املوزعــة شــماال

وجنوبــا وشــرقا وغربــا، مــن مصراتــة وطرابلس 
وســرت وإقليــم برقة بهــدف التقليل من النزاعات 
التاريخية واملستجدة في ما بينها، والتي تترجم 
التوتــر  لوتيــرة  ارتفــاع  شــاكلة  علــى  سياســيا 
وال  عديــدة.  عناويــن  حــول  والسياســي  املســلح 
يقتصــر الحضــور الليبــي فــي االجتماعــات التــي 
قــد تنتهــي بتوقيــع اتفــاق، علــى ممثلــي القبائــل 

ممثلــي  مــن  عــدد  فيهــا  يشــارك  بــل  واملناطــق، 
تيــارات سياســية، خصوصــا اإلســامية منهــا. 
األزمــة   

ّ
حــل فــي مســاعي  القطريــة  والوســاطات 

ســبق  إذ  بجديــدة،  ليســت  املســتعصية  الليبيــة 
سياســية  اجتماعــات  اســتضافت  أن  للدوحــة 
 موقفها 

ّ
وقبلية عديدة في األشهر املاضية، وظل

يــرى  »تاريخــي«  اتفــاق سياســي  إلبــرام  مؤيــدًا 
تحتــاج  مشــاكل  متضمنــا  جــاء  أنــه  كثيــرون 
لحلــول فــي اتفــاق الصخيــرات فــي املغــرب. وفــي 
هــذا الســياق، أدارت الدوحــة، فــي شــهر فبرايــر/

شــباط املاضي، جولة حوار بني طرفي االنقســام 

السياســي فــي طرابلــس، أي الوفــد املؤيــد التفــاق 
أعضــاء  مــن  لــه،  الرافضــني  ووفــد  الصخيــرات، 
بغــرض  املنتهيــة واليتــه،  العــام  الوطنــي  املؤتمــر 
إقناع الطرفني بالتوصل إلى تفاهم يؤيد االتفاق 
الذي قضى بتشكيل حكومة التوافق الليبية التي 
يرأسها حاليا فائز السراج، وذلك بناًء على طلب 
مــن األمــم املتحــدة حينذاك. وعلــى الرغم من عدم 
نجــاح الجولــة املاضيــة، إال أن مصــادر »العربــي 
الجديــد« تؤكــد أن الجهــود القطريــة هــذه ال تــزال 
مســتمرة بعيــدًا عن اإلعــام، وأن الطرف القطري 
نجح في تجسير الهوة في املواقف بني الطرفني.
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تعز ـ وجدي السالمي

يشكك مراقبون بمدى نجاح تطبيق أي اتفاق 
قــد يسفر عــن املــحــادثــات اليمنية فــي الكويت  
نــظــرًا إلــى تــاريــخ الـــحـــوارات الــتــي جــرت خالل 
السنوات القليلة املاضية بني اليمنيني. وكان 
تنفيذ مخرجات الحوار الوطني أحد األسباب 
الرئيس  إلــى االنــقــالب على شرعية  التي أدت 
عبدربه منصو هادي من قبل صالح وحلفائه 
عت 

ّ
 مكّوناتهم السياسية وق

ّ
على الرغم من أن

عت 
ّ
وق  ،2014 21 سبتمبر/أيلول  ففي  عليها. 

الحكومة اليمنية والحوثيون »اتفاقية السلم 
والـــشـــراكـــة«، وعــلــى الــرغــم مــن أن تــوقــيــع هــذه 
الوثيقة تم في أجواء غير صحّية بعد سيطرة 
الــحــوثــيــني عــلــى الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، انــقــلــب 

الحوثيون على هذه الوثيقة.
املضي  أن  على  سياسيون  محللون  ويجمع 
في اتفاقات من دون وجود ضمانات حقيقية 
ســيــكــرس الـــوضـــع ذاتـــــه، وقــــد يــؤجــل املــعــركــة 
ــى تـــاريـــخ  ــ ــم الـــنـــظـــر إلـ فـــقـــط، خـــصـــوصـــا إذا تــ
»االنـــقـــالبـــات« إلـــى جــلــســات الـــحـــوار الــوطــنــي 
املــاضــيــة. ففي يونيو/ القليلة  األعـــوام  خــالل 

عدنان علي

يستثمر الــنــظــام الــســوري الــتــوتــر الــقــائــم بني 
ني )جيش اإلسالم وفيلق الرحمن( 

َ
أكبر فصيل

فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــريــف دمـــشـــق، والـــذي 
تــطــور خـــالل األيــــام األخـــيـــرة، إلـــى اشــتــبــاكــات 
مـــتـــفـــاوتـــة، لــتــحــقــيــق تـــقـــدم فـــي املــنــطــقــة على 
ــني، فــي الــوقــت الـــذي أطــلــق فيه 

َ
حــســاب الــطــرف

 
ّ

املـــجـــلـــس اإلســــالمــــي الــــســــوري مــــبــــادرة لــحــل
الخالف. وتضمنت مبادرة املجلس اإلسالمي 
وقف القتال والتصعيد اإلعالمي فورًا، وإعادة 

األمور إلى ما كانت عليه قبل اندالع القتال.
وأكد املجلس استعداده لتشكيل هيئة تتابع 
تنفيذ الخطوات املذكورة باملبادرة، واإلشراف 
عـــلـــى مــعــالــجــة اآلثـــــــار الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــقـــتـــال، 
ــــالن عن  والــبــحــث فــي أســبــاب مــا جــــرى، واإلعـ
الجهات التي تمتنع عن وأد الفتنة، بحسب ما 
ورد في بيان املجلس. ورحب »جيش اإلسالم« 
بهذه املبادرة. ودعا بيان »جيش اإلسالم« إلى 

االنـــتـــخـــابـــات  قـــبـــل  أي   ،2006 عـــــام  ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
ـــــع 21 حــزبــا 

ّ
الـــرئـــاســـيـــة بــأســابــيــع قــلــيــلــة، وق

يــمــنــيــا فـــي مــقــدمــتــهــم حـــزب املــخــلــوع صــالــح، 
»اتفاق  على  املــعــارض  املشترك  اللقاء  وتكتل 
املــبــادئ«. وتضمن 12 بندًا ملعالجة االختالل 
الحاصل في اللجنة العليا لالنتخابات، فيما 
ّصصت 8 بنود من االتفاق ملعالجة قضايا 

ُ
خ

إلــى حياد  املــشــّوه، إضافة  السجل االنتخابي 
ــــالم الــرســمــي، والــوظــيــفــة الــعــامــة، واملـــال  اإلعـ
العام، والجيش، واألمن، ولجان الرقابة، ودور 
املرأة في العملية الديمقراطية. وتضمن الشق 
الــثــانــي حـــزمـــة مـــن اإلصــــالحــــات الــجــوهــريــة، 
ق على معالجتها بعد 

ّ
ف

ُ
وتعديالت قانونية ات

االنتخابات الرئاسية واملحلية.
جريت االنتخابات 

ُ
في سبتمبر/أيلول 2006، أ

الــرئــاســيــة، وأعــلــنــت لــجــنــة االنــتــخــابــات فــوز 
ــة، فــيــصــل بــن  ــعــــارضــ ــد مـــرشـــح املــ صـــالـــح ضــ
ــبـــني، لــــم يـــغـــّيـــر »اتـــفـــاق  ــراقـ شــــمــــالن. ووفــــقــــا ملـ
املؤتمر  )حـــزب  السلطة حينها  بــني  املــبــادئ« 
ــزاب الــلــقــاء  ــ ــعـــام( واملـــعـــارضـــة )أحــ الــشــعــبــي الـ
ــتــــرك(، شــيــئــا فــــي إجـــــــــراءات انــتــخــابــات  املــــشــ

سبتمبر/أيلول 2006.
وعــلــى الــرغــم مــن أن مــرشــح املــعــارضــة رفــض 
بــدأت سلسلة  االنتخابات،  بنتيجة  االعتراف 
ــاورات بـــني الـــجـــانـــَبـــني، وتـــوصـــال فـــي 19  مــــشــ
ضّمت  لجنة  تشكيل  إلـــى   2007 مــــــارس/آذار 
السياسية  واألحـــزاب  السلطة،  فــي  مسؤولني 
املـــعـــارضـــة لــجــدولــة أعـــمـــال جــلــســات الـــحـــوار 
بــيــنــهــمــا وتـــرتـــيـــب أولــــويــــات الــقــضــايــا الــتــي 
سيناقشها الحوار في ذلك الوقت. وبعد جولة 
التشاورية،  واللقاءات  االتصاالت  واسعة من 
ــعــت األحـــــزاب املــشــاركــة بــالــبــرملــان، فــي 16 

ّ
وق

يونيو/حزيران من العام ذاته، اتفاقية ُسّميت 

تشكيل لجنة مشتركة من األطراف، تتألف من 
م 

ً
3 أشخاص عن كل طرف، »تشرف على تسل

املقرات واملواقع ورّد الحقوق إلى أصحابها«. 
وثــــّمــــن املـــتـــحـــدث بــــاســــم »جــــيــــش اإلســــــــالم«، 
ــرار الــشــام«  إســـالم عــلــوش، مــوقــف حــركــة »أحــ
فــي »اعــتــزال قتال جيش اإلســـالم فــي الغوطة 

الشرقية«. 
وعلى الرغم من أن »فيلق الرحمن«، و»جبهة 
الــنــصــرة«، و»جــيــش الفسطاط«، وهــم الطرف 
ــال لـــم يــعــلــقــوا حــتــى اآلن  ــتـ ــتـ الـــثـــانـــي فـــي االقـ
على مبادرة املجلس اإلسالمي السوري، قال 
»فــيــلــق الــرحــمــن«، فــي بــيــان لـــه، يـــوم الــســبــت، 
في  للدماء  املستبيحني  املتنفذين  »بعض  إن 
الجهاز األمــنــي وغــيــره يــحــاولــون أن يحرفوا 
جيش اإلسالم عن مساره ويسرقوا تضحيات 
أبنائه«، مطالبا بمحاسبة الفاسدين قضائيا، 
ونافيا أنه يسعى إلى تدمير »جيش اإلسالم« 

أو إسقاطه.
واعتبر البيان أن »القبضة األمنية، واالعتقال 
القسري،  والتغييب  واالخــتــطــاف،  التعسفي، 
ــبــــاب الـــغـــوطـــة  ــة املــــئــــات مــــن شــ ــريــ ــز حــ وحــــجــ
الــشــرقــيــة مــن دون مــحــاكــمــة مــســتــقــلــة، ونشر 
وإيــواء  الناس،  تعيق مصالح  التي  الحواجز 
املــحــدثــني وتــصــنــيــف املــخــالــفــني إلـــى دواعـــش 
ومــفــســديــن، كــلــهــا مـــمـــارســـات بــحــق املــدنــيــني 
واملجاهدين يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون 

العمل األمني بمظلة القضاء العادل«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن هــــذه الــبــيــانــات، تــواصــلــت، 
ــني 

َ
بــشــكــل مــتــقــطــع، االشـــتـــبـــاكـــات بـــني الــطــرف

فــي بــلــدة مــســرابــا بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة، وســط 
تبادل القصف ما أدى إلى مزيد من الخسائر 
البشرية في صفوف الطرفني. واستغلت قوات 
النظام هذا الوضع، وتمّكنت، فجر أمس األحد، 

أفضى  الــحــوار«.  وضمانات  »قضايا  بوثيقة 
هــــذا األمــــر إلــــى ســلــســلــة أخــــرى مـــن الــلــقــاءات 
ــدن، ومـــــن ثــــم تـــوقـــيـــع مــا  ــ ــ والـــجـــلـــســـات فــــي عـ
»مــحــضــر مـــشـــاورات فــبــرايــر/شــبــاط  ُســـّمـــي بـــ
ــيـــر عــلــى اســتــيــعــاب  ــذا األخـ 2007«. ونــــص هــ
مـــا لـــم تتضمنه وثــيــقــة »قــضــايــا وضــمــانــات 
السياسي  النظام  الــحــوار« بما يتعلق بشكل 
لليمن. وحــّددت األحــزاب السياسية 15 يوما 
فــتــرة زمــنــيــة لــلــجــان الــقــانــونــيــة الــتــي شــاركــت 
الحوار إلنجاز وصياغة تعديالت قانون  في 

من السيطرة على نقاط عدة في بلدة الركابية 
في القطاع الجنوبي من الغوطة الشرقية بعد 
معارك عنيفة استمرت لساعات عدة. ووصلت 
تـــعـــزيـــزات لـــقـــوات الـــنـــظـــام مـــن مـــطـــار دمــشــق 
الدولي، في حني لم يتمكن مقاتلو املعارضة 
القتال  لجبهة  تعزيزات إضافية  استقدام  من 
الداخلي وانتشار  بسبب االنشغال باالقتتال 
الــحــواجــز.  فــي هـــذا الــصــدد، يــقــول ناشطون 
ميدانيون إن القطاع الجنوبي بات محاصرًا، 
إذ تــدور معارك بني »جيش اإلســـالم« وقــوات 
الــنــظــام فــي منطقة الــركــابــيــة مــن جــهــة، وبــني 
»جــيــش اإلســــالم« و»جــيــش الــفــســطــاط« الــذي 
يــــحــــاول اقـــتـــحـــام املــنــطــقــة ذاتــــهــــا مــــن الــجــهــة 
األخــرى. وهــدد »جيش اإلســالم« باالنسحاب 
مـــن جــمــيــع نــقــاطــه فـــي الــقــطــاع الــجــنــوبــي في 
حـــال واصـــل »جــيــش الــفــســطــاط« قــطــع طريق 
إمداد السالح، واستهداف سيارات اإلسعاف، 

واعتقال عناصره في الغوطة.
وتــشــيــر مــصــادر محلية إلـــى أن عــنــاصــر من 
تمنع  الفسطاط«  و»جــيــش  الــرحــمــن«  »فيلق 
دخول سيارات اإلسعاف والدفاع املدني إلى 
وسحب  واملدنيني.  الجرحى  إلجــالء  املنطقة 
كل من »جيش الفسطاط« و»فيلق الرحمن«، 
قبل أيام، عناصرهم من بعض نقاط القطاع 

االنتخابات، والقضايا االقتصادية، وتصفية 
آثـــار الــصــراعــات الــســيــاســيــة الــســابــقــة، بينها 
آثار حرب صيف 1994، وقضية مدينة صعدة 
)شــمــال غـــرب صــنــعــاء(، وتــقــديــمــهــا الجتماع 
لــجــنــة الـــحـــوار كـــأولـــويـــات ملــنــاقــشــتــهــا، وفــقــا 

للجدول الزمني املحدد لكل قضية.
العام  فــي  اليمنية،  املــبــاحــثــات  الحــقــا شــهــدت 
2008، جوالت حوارية متقطعة توّصل خاللها 
الــفــريــقــان إلــــى طــــرح مـــشـــروَعـــي اإلصـــالحـــات 
اللذين  الدستورية،  والتعديالت  االنتخابية 

ــال مـــــع »جـــيـــش  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ الــــجــــنــــوبــــي نـــتـــيـــجـــة االقـ
اإلسالم« في بلدات زملكا، ومسرابا، ومحيط 
مدينة دوما، ما سّهل على النظام التقدم في 
املنطقة. وتسعى قوات النظام إلى السيطرة 
عــلــى الــقــطــاع الــجــنــوبــي وفــصــلــه عــن القطاع 
العائالت في  األوســـط، ما يهدد حياة مئات 
ومــصــادر  بــاملــوارد  الفقير  الشمالي  الــقــطــاع 
ــة  ــغـــوطـ ــل الـ ــمـ ــلــــى مـــجـ الـــــــغـــــــذاء، ويــــضــــّيــــق عــ
الــشــرقــيــة. ويـــقـــول نــاشــطــون مــيــدانــيــون إنــه 
في حال واصلت فصائل املعارضة املتقاتلة 
قطع الطريق عن دير العصافير، سيمكن ذلك 

تعرضا بدورهما لعمليات شّد وجــذب قبيل 
إطاحتهما تحت قبة البرملان. 

ــــع ممثلو  ـ
ّ
ــــرى طــويــلــة، وق بــعــد مــــشــــاورات أخـ

األحـــــــزاب بـــالـــبـــرملـــان، فـــي 23 فــبــرايــر/شــبــاط 
2009، عــلــى اتــفــاقــيــة نــصــت عــلــى »الــتــمــديــد 
ملجلس النواب املنتهية فترته في 27 إبريل/

نيسان 2009، ملدة سنتني إضافيتني، وتأجيل 
إبريل/نيسان   27 إلــى  النيابية  االنــتــخــابــات 
املــــادة )65( من  إلـــى »تــعــديــل  2011«، إضــافــة 
الــــدســــتــــور الـــيـــمـــنـــي املــتــعــلــقــة بـــمـــدة مــجــلــس 
النواب، بما يسمح بتمديد فترته ملدة عامني«، 
عـــلـــى أن يـــتـــم خـــاللـــهـــا لـــنـــاقـــشـــة الـــتـــعـــديـــالت 
الدستورية املتعلقة بتطوير النظام السياسي 
والــنــظــم االنــتــخــابــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
السلطة واملــعــارضــة على  بــني  الــتــوافــق  تعثر 

اإلصالحات.
ــى طــريــق  ــ ــذه املــــــشــــــاورات إلــ ــ ــع وصـــــــول هــ ــ ومــ
ــــدود، شـــّكـــلـــت قــــــوى املــــعــــارضــــة »لــجــنــة  ــســ ــ مــ
مع  ستجريه  إنها  قالت  لــحــوار،  تحضيرية« 

كل القوى واملكّونات الوطنية.
ــاء الـــعـــام 2010 واألمـــــور عــلــى حــالــهــا. غير  جـ
ــّدد بــاملــضــي في  ــ أن حــــزب املــخــلــوع صـــالـــح هـ
ــراء  ــ ــ اإلصـــــالحـــــات الــــدســــتــــوريــــة لــــوحــــده وإجـ
العام  )ربيع  املحدد  موعدها  في  االنتخابات 
 أنهما )صالح واملعارضة( توصال، 

ّ
2011(. إال

إلــى  الــســبــت 17 يــولــيــو/تــمــوز 2010،  صــبــاح 
الــتــوقــيــع عــلــى مــحــضــر مــشــتــرك عــلــى تشكيل 
لجنة مشتركة، إلطالق آليات الحوار الوطني 
 .2009 فبراير/شباط  التــفــاق  تنفيذًا  الشامل 
بــعــدهــا بـــأيـــام، دعـــا صــالــح أحــــزاب املــعــارضــة 
إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة وإجــــراء 
االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة فـــي إبــريــل/نــيــســان 

2011، لكن أحزاب املعارضة رفضت.

من  العديد  على  السيطرة  مــن  النظام  قـــوات 
البلدات في املنطقة.

وانــدلــعــت االشــتــبــاكــات بــني »جــيــش اإلســـالم« 
ــمــــن« عـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات  و»فـــيـــلـــق الــــرحــ
وجــهــهــا األخــيــر لـــأول بتنفيذ اغــتــيــاالت في 
ــه بــتــســلــيــم أشــــخــــاص عـــدة  ــبـ ــالـ الــــغــــوطــــة، وطـ
ــــالم«.  لــلــقــضــاء، وهـــو مـــا رفــضــه »جــيــش اإلسـ
وســـقـــط خــــالل املــــعــــارك بـــني الــفــصــائــل، حتى 
اآلن، أكثر من 100 قتيل إضافة لوجود مئات 
 عن الضحايا في 

ً
األسرى من الجانبني، فضال

صفوف املدنيني.

األمــانــة  تعقد  مــن جهتها،  تعبيره.  حــد  على 
الــعــامــة لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة، اجــتــمــاعــا 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــعــــة عــ ــامــ ــجـــلـــس الــــجــ طـــــارئـــــا ملـ
املندوبني الدائمني يوم األربعاء املقبل، وذلك 
التصعيد  لبحث  قطر،  دولــة  على طلب  بناء 
الــســوريــة.  حلب  مدينة  فــي  للوضع  الخطير 
لكن حجاب قال في تصريحات صحافية إن 
املعارضة ال تعّول على الجامعة العربية التي 

»تجاهلت التدخالت االيرانية«، وفق قوله.
فــــي مــــــــوازاة الــتــصــعــيــد املـــيـــدانـــي فــــي حــلــب 
ــي الـــغـــوطـــة والــــالذقــــيــــة، أعــلــنــت  والـــتـــهـــدئـــة فـ
فصائل املعارضة رفضها أي اتفاق تهدئة ال 
يشمل كل املناطق التي تقع تحت سيطرتها. 
وقــالــت، فــي بــيــان صـــدر مــســاء الــســبــت، إنها 
املناطقية،  الــهــدن  أو  التجزئة  مبدأ  تقبل  لــن 
مؤكدة أنها كتلة واحدة على امتداد سورية، 
واالعتداء على أي منطقة يوجد بها فصيل 
بمثابة االعتداء على كل الفصائل، متمسكة 
ــالــــرد فــــي الــــزمــــان الــــــذي تـــخـــتـــاره.  بــحــقــهــا بــ
واتـــهـــمـــت الـــفـــصـــائـــل راعــــيــــي اتــــفــــاق الــهــدنــة 
»جــرائــم  )مــوســكــو وواشــنــطــن( بــاملــشــاركــة بـــ
الـــحـــرب املـــرتـــكـــبـــة«، مــضــيــفــة: »أحـــدهـــمـــا من 
ــاء املـــدنـــيـــة واملـــنـــشـــآت  ــ ــيـ ــ خـــــالل قـــصـــفـــه األحـ
ــا( والــثــانــي  ــيـ الــطــبــيــة )فــــي إشـــــارة إلــــى روسـ
ــــي إشـــــــارة إلـــى  بــالــتــغــاضــي عـــمـــا يـــحـــدث )فـ
الواليات املتحدة(«. وأكدت الفصائل دعمها 
للهيئة العليا للتفاوض بتعليق مشاركتها 
فـــي مــفــاوضــات جــنــيــف. ووقــــع عــلــى الــبــيــان 
ــن أبــــــــرز فـــصـــائـــل الــجــيــش  ــ ــــني مـ ــعـ ــ نـــحـــو أربـ
السوري الحر، ومنها جيش اإلسالم، وفيلق 
اليرموك،  الشامية، وجيش  والجبهة  الشام، 
وغـــرفـــة عــمــلــيــات حـــلـــب، وجـــيـــش الــتــحــريــر، 
وجــيــش الــشــام، وجــيــش املــجــاهــديــن، وفــرقــة 
عــشــائــر حــــــوران، والـــفـــرقـــة الـــوســـطـــى. وتـــرى 
مصادر في املعارضة أن ما يجري في حلب 
املسلحة،  السورية  املعارضة  فصائل  »وّحــد 
اقتحام  الــى  الرامية  ُيفشل املخططات  ما قد 
املــديــنــة مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام ومــلــيــشــيــات 

طائفية تساندها.

محمد أمين

الدبلوماسية  املــشــاورات  ف 
ّ
تتكث

حــــول املـــلـــف الــــســــوري، وتــحــديــدًا 
يزال  التي ال  املجازر  بعد سلسلة 
يرتكبها النظام، بدعم روسي وصمت دولي، 
فــي حــلــب، مــن دون أن يــكــون أي طــرف قــادرًا 
ــة قــتــل الـــنـــظـــام، إذ جــدد  ــد آللــ ــع حـ عــلــى وضــ
طيرانه، أمس األحد، غاراته على مناطق في 
حــلــب وريــفــهــا لــلــيــوم الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي. 
»العربي  لـ وأفــادت مصادر محلية في حلب، 
الجديد«، أن »غــاراٍت عدة، استهدفت منطقة 
 عــن غـــارات قــرب بــلــدة كفر 

ً
الــلــيــرمــون، فــضــال

حــمــرة غــربــي حــلــب، فــيــمــا طـــاولـــت هــجــمــات 
الــزربــة، وبــرقــوم بريف حلب  بلدتي  مماثلة، 

الجنوبي«.
اســتــمــرار الــقــصــف لــلــيــوم الــعــاشــر فــي أعنف 
حملة عسكرية تتعرض لها حلب وأدت الى 
مقتل وإصــابــة املــئــات مــن املــدنــيــني وتشريد 
 عن تدمير مستشفيات ومراكز 

ً
اآلالف فضال

عن  للمعارضة  بالنسبة  ينفصل  ال  حيوية، 
الـــبـــري للمدينة  لــالجــتــيــاح  الــنــظــام  تــمــهــيــد 
وحــصــارهــا، على الــرغــم مــن تــرويــج روســيــا، 
أمــــس األحـــــد، عــلــى لــســان الـــجـــنـــرال ســيــرغــي 
كــورالــنــكــو، رئــيــس املــركــز الــروســي ملصالحة 
األطــــراف املــتــحــاربــة فــي ســوريــة الـــذي أنشأه 
الــجــيــش الــــروســــي ملـــراقـــبـــة الـــهـــدنـــة، لــوجــود 
»مفاوضات نشطة تجري لفرض الهدوء في 
محافظة حلب«، في موازاة إعالنه أن »الهدنة 
املؤقتة التي دخلت حيز التنفيذ ليل الجمعة 
بطلب من موسكو وواشنطن قد تم تمديدها 
ملـــدة 24 ســاعــة اعــتــبــارًا مــن مــســاء األحـــد في 
 عن 

ً
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، قـــرب دمــشــق«، فــضــال

إشارته إلى صمود »الهدنة التي دخلت حيز 
التنفيذ في شمال محافظة الالذقية«.

الصمت«  »نظام  هدنة  أن  املعارضة  وتعتبر 
التي أعلن عنها في كل من الالذقية والغوطة 
ــوءًا أخــــضــــر أمــيــركــيــا  ــ ــ الـــشـــرقـــيـــة تـــعـــكـــس ضـ

ساعات حاسمة لحلب
ضوء أخضر أميركي إلنهاء الثورة

السوري  الملف  لبحث  تجري  التي  الدبلوماسية  المشاورات  نتائج  على  السورية  المعارضة  تعول  ال 
بعد التصعيد الدموي للنظام في حلب وارتكابه لسلسلة مجازر، وسط قناعة لديها بوجود ضوء 

أخضر للتصعيد في المدينة

وزير الخارجية األلمانية 
ال يمكنه أن يتصور سورية 

قريبًا بال بشار األسد

اشتباكات »جيش 
اإلسالم« و»فيلق الرحمن« 

على خلفية اتهامات 
بتنفيذ اغتياالت

سقوط اللواء ضربة 
موجعة لما تبقى من 

مكّونات الجيش اليمني

23
سياسة

الحدث

كرونولوجيا متابعة

10 سنوات من الحوارات... 6 اتفاقيات بال نتائج النظام السوري يستثمر اقتتال فصائل الغوطة للتقّدم

فإن  سورية،  مدني  مجتمع  منظمة   300 قرابة  أصدرته  بيان  بحسب 
على  النظام  قوات  بمساندة  الروسية  الطائرات  ترتكبها  التي  »المجازر 
المدنيين في حلب قد خلفت أكثر من 260 شهيدًا ُجلُّهم من المدنيين 
وممرضة  المدني  الدفاع  من  عناصر  و5  طفًال   50 من  أكثر  بينهم 
حلب«.  مناطق  في  أطفال  طبيب  آخر  منهما  وطبيبان  وعائلتها 

واتهمت المنظمات المجتمع الدولي بـ»التواطؤ« عبر الصمت.

تواطؤ المجتمع الدولي

لــروســيــا لــلــقــضــاء عــلــى املــعــارضــة الــســوريــة 
ــا تــرجــمــه مــنــســق الــهــيــئــة  ــو مـ فـــي حـــلـــب، وهــ
العليا للمفاوضات رياض حجاب بقوله إن 
والغوطة  الالذقية  فــي  الهدنة  عــن  »الحديث 
الشرقية هو لتنقل الحكومة السورية قواتها 
نــعــول على جامعة  إلــى حــلــب«، مضيفا: »ال 
الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي تــجــاهــلــت الــتــدخــالت 
اإليرانية«. وجاءت تصريحات حجاب بعدما 
كان قد استبعد العودة إلى طاولة التفاوض 
 في 

ً
الحالي، قائال أخــرى في مايو/أيار  مــرة 

»الوضع  إن  »تويتر«  موقع  على  لــه  تغريدة 
غير مناسب للحديث عن عملية سياسية في 
ظل املجازر املروعة«. ويقول سفير االئتالف 

الــوطــنــي الـــســـوري فـــي الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــا، بــســام الــعــمــادي، لـــ رومـ
إن نظام األسد يسعى إلى الحسم العسكري 
في حلب وسواها من املناطق السورية وهو 
ــرارات مــجــلــس األمـــن  ــ ــ غــيــر مــعــنــي بــتــنــفــيــذ قـ
جنيف.  فــي  التفاوضية  وبالعملية  الــدولــي 
ويلفت إلــى أن نظام األســد »ال يقول عالنية 
إنـــه يــرفــض الــتــفــاوض فـــي جــنــيــف، ألن ذلــك 
الــدولــيــة«.  الـــقـــرارات  يحمله تبعات مــواجــهــة 
ويــرجــح الــعــمــادي فــكــرة أن »تــكــون واشنطن 
أعطت الضوء األخضر للروس للقضاء على 
املعارضة السورية في حلب خالل مدة زمنية 
لتقوية موقف النظام التفاوضي، وفرض حل 
سياسي على املعارضة السورية يعيد إنتاج 
النظام ويحقق املصالح الروسية واإليرانية 

في سورية«، على حد قوله.
ــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــيــــك املــــــعــــــارضــــــة الـ ــكــ ووســـــــــــط تــــشــ
حركة  بــدأت  سياسية،  تحركات  أي  بفعالية 
يــجــري في  مــا  وقــع  دبلوماسية نشطة على 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي،  حــلــب، إذ أعــلــن وزيــ
جون كيري، أن عودة سريان الهدنة في كامل 
ســوريــة »يــشــكــل أولـــويـــة األولــــويــــات«. وعقد 
كــيــري لــقــاء فــي جنيف مــع وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــادل الــجــبــيــر واألردنـــــــي نــاصــر  ــ الـــســـعـــودي عـ
ــلـــب، وال  ــودة، تـــصـــدرتـــه األوضــــــــاع فــــي حـ ــ ــ جـ
سيما بعد إعالن روسيا أنها لن تضغط على 

نظام األسد إليقاف الحملة على حلب.
مـــن جــهــتــه، أفـــــاد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األملـــانـــي 
فرانك فالتر شتاينماير، في حديث صحافي، 

أمس األحد، عن عزمه الدعوة خالل األسبوع 
املقبل الجتماع يعقد في برلني بني املبعوث 
ــام لـــأمـــم املـــتـــحـــدة إلــى  ــعـ الـــخـــاص لـــأمـــني الـ
سورية ستيفان دي ميستورا وحجاب، وذلك 
بــهــدف الـــتـــداول فــي تــطــويــر األفــكــار مــن أجــل 
املتوقفة حاليا.  الــســالم  مــحــادثــات  اســتــمــرار 
حاليا  الــدائــر  القتال  أن  شتاينماير  واعتبر 

في حلب »يشكل مدعاة للقلق«. 
ــع مــمــثــلــي  ــل مــ ــواصــ وفـــيـــمـــا لـــفـــت إلـــــى أنـــــه تــ
املفاوضات،  الــى  للعودة  السورية  املعارضة 
أنــه من املهم »بعد خمس سنوات من  اعتبر 
االقتتال ومع سقوط 300 ألف قتيل، أن يبقى 
جميع الالعبني على طاولة الحوار«. وبينما 
أقــّر أن التوصل إلى حل للصراع في سورية 
ال يزال بعيدًا اعتبر أنه »ال يمكن أن نتصور 
ســـوريـــة فـــي الـــوقـــت الــقــريــب مـــن دون بــشــار 

األسد«. 
وأضــــــاف »تـــمـــحـــور املـــفـــاوضـــات فـــي جنيف 
على  يتم  واملعارضة  السورية  الحكومة  بني 
أساس تشكيل حكومة انتقالية تضم ممثلي 
التنفيذية  املهام  لتتولى  واملـــواالة  املعارضة 
وليس حول مسألة إقالة بشار األسد فورًا«، 

لواء العمالقة
سقوط المعسكر يعلّق مشاورات الكويت

غمدان اليوسفي

أول  رؤيتها،  اليمنية  الحكومة  قّدمت  حني 
مــن أمــس، فــي مــشــاورات الكويت لترتيبات 
مـــــا بـــعـــد االنــــســــحــــاب مـــــن املــــــــدن وتــســلــيــم 
بر »لواء العمالقة« أحد األلوية 

ُ
السالح، اعت

الــســالح من  م 
ّ
تسل لها مهمة  الــتــي ستسند 

ــدن بـــعـــد انــســحــاب  ــ الـــحـــوثـــيـــني وحـــمـــايـــة املــ
املــلــيــشــيــات، لــكــن الــحــوثــيــني اســتــبــقــوا هــذا 
ــوا ســــــالح »الـــــــلـــــــواء« قــبــل  ــبــ املـــشـــهـــد وســــحــ
ــذا الـــخـــرق  ــ ــّجـــر هـ ـــســـحـــب أســلــحــتــهــم. فـ

ُ
أن ت

لــلــحــوثــيــني وقـــــوات الــرئــيــس املــخــلــوع علي 
الــكــويــت، مــا دفع  عبدالله صالح مــحــادثــات 
 

ّ
إال مــشــاركــتــه.  تعليق  إلــى  الحكومي  الــوفــد 
 ضغوطا دولــيــة، وفقا ملراقبني، قد تعيد 

ّ
أن

مع  الطاولة  إلــى  للجلوس  الحكومي  الوفد 
حكومي  الــوفــد  رئيس  واعتبر  االنقالبيني. 
فـــي مـــحـــادثـــات الـــكـــويـــت، وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــيــمــنــي، عــبــد املــلــك املــخــالفــي، أن »جــريــمــة 
مشاورات  تنسف  العمالقة  معسكر  اقتحام 
ــه عــبــر  ــ ــغــــريــــدة لـ ــــي تــ الــــــســــــالم«. وأضـــــــــاف فـ
خذ موقفا مناسبا، ردًا على 

ّ
»تويتر«، »سنت

جريمة الحوثي من أجل شعبنا وبالدنا«. 
املخلوع  وقـــوات  الــحــوثــي  ــت مليشيات 

ّ
وشــن

ــلــــواء في  هــجــومــا عــســكــريــا عــلــى مــعــســكــر الــ
منطقة حرف سفيان بعمران )شمال صنعاء(، 
واســتــولــوا عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مــن األســلــحــة، 
خالل الساعات األولى من صباح أمس األحد. 
»العربي الجديد«  ويوضح مصدر عسكري لـ
قامت  وقــوات صالح  الحوثي  أن »مليشيات 
بهجوم عسكري مباغت على موقع معسكر 
اللواء، وقتلت عددًا من منتسبي اللواء ممن 
صمدوا للدفاع عنه«، وفقا للمصدر. كما قام 
»بنقل  العسكري،  للمصدر  وفقا  الحوثيون، 
350 دبــابــة مــن داخـــل معسكرات الــلــواء، إلى 
جانب عشرات الصواريخ نوع كاتيوشا إلى 
جــبــهــات الــقــتــال«، والــتــي يــبــدو أن وجهتها 
ــهــا املــديــنــة الــوحــيــدة الــتــي تحتد 

ّ
تــعــز، إذ إن

فيها املعارك، حاليا. 
ــل ســقــوط قــيــادة قـــوات »لـــواء العمالقة« 

ّ
ومــث

بــأيــدي الــحــوثــيــني ضــربــة مــوجــعــة ملــا تبقى 
ــّونــــات الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي الــــــذي كـــان  ــن مــــكــ مــ
يفترض أن يكون نواة لعملية سالم يديرها 
لم  الكبيرة.  العسكرية  بمكوناته  الــلــواء  هــذا 
العمالقة« إال بعد فترة طويلة  يسقط »لــواء 
من حصاره من قبل الحوثيني بشتى الطرق. 
رواتــب جنود  إلــى توقيف  الحوثيون  وعمد 
وضباط »اللواء« منذ أشهر، وبعدما سمحوا 
م في 

ّ
سل

ُ
ت الــرواتــب اشترطوا أن  بصرف تلك 

مدينة عمران وفي العاصمة صنعاء. وتقول 
 الــحــوثــيــني قـــامـــوا بــصــرف 

ّ
مـــصـــادر عــــدة إن

رواتب الجنود من صنعاء وعمران ومنعهم 
من الــعــودة إلــى وحداتهم في حــرف سفيان، 

وهي املنطقة الواصلة بني عمران وصعدة.
ــــى أن  وتـــشـــيـــر مــــصــــادر عــســكــريــة مــطــلــعــة إلـ
ــــرغ مـــن الــقــوة  فـ

ُ
مــعــســكــر الــقــيــادة األســـاســـي أ

الــجــنــود  لـــلـــواء، وبــقــي فــيــه مــئــات  الحقيقية 
ــواء تــصــل إلــــى أكــثــر  ــلـ بــعــدمــا كــانــت قــــوات الـ
ـــرك ألشــهــر فــي ظل 

ُ
مــن 10 آالف جــنــدي، إذ ت

حصار ثم ُمنعت عودة الجنود من العاصمة 
وعــمــران إلــى مقر الــلــواء. فيما يــقــول مصدر 
إن منتسبي  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ عــســكــري 
العميد مصلح  أخيرًا، تعيني  اللواء رفضوا، 

للعميد حميد  لــلــواء خلفا  قــائــدًا  الـــــوروري، 
ــــذي غـــادر  الــتــويــتــي املـــوالـــي لــلــحــوثــيــني، والــ
احتجاجات  أشــهــر بسبب  ثــالثــة  قبل  الــلــواء 
اندلعت ضده في معسكر اللواء، ما أدى إلى 

تفّجر األوضاع. 
متنوعة  مــن تشكيالت  العمالقة  لــواء  نــشــئ 

ُ
أ

أثناء  السبعينيات،  فــي  اليمني  الجيش  مــن 
ــــي  ــانـ ــ ــقــــاضــــي عـــبـــدالـــرحـــمـــن اإلريـ ــة الــ ــ ــاسـ ــ رئـ
الــقــيــادي  عـــنّي  والــــذي  الــيــمــنــيــة،  للجمهورية 
الراحل، املقدم عبدالله الحمدي، قائدًا له في 
عام 1971. تطورت إمكانات اللواء أثناء فترة 
رئاسة الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي الذي 
اغتيل بعد ثالث سنوات من توليه الحكم مع 
شقيقه قائد قوات العمالقة عبدالله الحمدي 
بعدما كان اللواء قد أصبح بمثابة أقوى قوة 

ضاربة في الجيش اليمني.
للجيش  ألــويــة  مــن مجموعة  الــلــواء  تشّكل 
ــوات الــصــاعــقــة،  فـــي الــســبــعــيــنــيــات بــيــنــهــا قــ
ــر، والـــلـــواء  ــغـــاويـ ت، والـــعـــروبـــة واملـ

ّ
ــال ــظــ واملــ

العشرين الذي كان يقوده عبدالله الحمدي 
»الـــعـــمـــالـــقـــة«. وتــلــك  قــبــل أن ُيـــعـــنّي قـــائـــدًا لــــ
األلـــويـــة مــعــروفــة بــخــبــرتــهــا الــقــتــالــيــة بعد 
أيــلــول عام  ثـــورة سبتمبر/  تثبيت  مــعــارك 
1962 حتى نهاية الستينيات. تولى الرئيس 
بعد  السلطة  صالح  عبدالله  علي  املخلوع 
إضافة  وشقيقه،  الحمدي،  الرئيس  اغتيال 
إلى الرئيس الجديد محمد الغشمي، والذي 
الرئاسة  قليلة من توليه  اغتيل بعد أشهر 
فـــي عـــام 1978. حـــرص صــالــح عــلــى إبــعــاد 
في  العاصمة صنعاء  عــن  العمالقة«  »لـــواء 
ــلـــواء عــقــب اغــتــيــال  فـــتـــرات حــكــمــه. شــــارك الـ
قادته باجتياح عدد من املناطق ومن بينها 
ــام الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء فــي  ــتـــحـ ــة اقـ مـــحـــاولـ
الجديدة  القيادة  على  للتمرد  منه  محاولة 
ــتــــي اتـــهـــمـــت حــيــنــهــا بــاغــتــيــال  ــلـــبـــالد، والــ لـ

ــبـــالد لــكــن تــســويــة  ــيـــس الـ ــلــــواء ورئـ قـــائـــد الــ
عــســكــريــة تـــمـــت وأخــــمــــدت الـــتـــمـــرد. شــــارك 
العراقية اإليرانية  الــحــرب  الــلــواء فــي  أفـــراد 
عالية  قتالية  أكسبهم خبرة  ما   ،1980 عــام 

وأدت إلى شهرة أفــراد هذا اللواء. بقي مقر 
»اللواء« في محافظة ذمار جنوب العاصمة 
ــقــل إلـــى مــحــافــظــة الــبــيــضــاء. 

ُ
لــســنــوات ثـــم ن

وأثــنــاء حــرب صيف 1994، تــولــى »الــلــواء« 
خالل  مــن  العسكرية  العمليات  أكــبــر  مــهــام 
 قتاله في الجبهة الشرقية ملحافظة عدن، إذ 
دارت أعنف معارك تلك الحرب في محافظة 
ــلــــواء«، واســتــطــاع إســقــاط  أبـــني مــع هـــذا »الــ
مــحــافــظــة أبــــني واقـــتـــحـــام عــــدن مـــن الــجــهــة 
لتسقط  عــدن  مطار  على  الشرقية، وسيطر 
بـــقـــيـــة مـــنـــاطـــق الـــجـــنـــوب فــــي أيـــــــدي قــــوات 

الشمال.
»الــلــواء« ضاربة بعد تحقيقه  قــوة  أصبحت 
ــا جــعــل  ــي الــــجــــنــــوب، مــ تـــلـــك االنــــتــــصــــارات فــ
الــقــوة، فقّرر  صالح يفكر بمخاوف مــن هــذه 
نقله مــن الــبــيــضــاء وأبـــني إلـــى شــمــال اليمن، 
وتحديدًا إلى حرف سفيان. أدخله في حروب 
طــاحــنــة مــع الــحــوثــيــني تــمــّيــز فــيــهــا »الـــلـــواء« 
بــالــقــوة والـــحـــزم، حــيــال تــلــك الــتــمــردات، غير 
تتم مع  التي كانت  السياسية  التسويات  أن 
الحوثيني أضعفت املوقف العسكري للجيش 

خالل الحروب الست.
نــهــك »الـــلـــواء«، تــدريــجــيــا، وتـــم تفكيكه إلــى 

ُ
أ

ــلــــواء 29 مــيــكــا، وهــو  وحــــــدات بــقــي مــنــهــا الــ
ــيــــوم. فـــي عــام  ــلــــواء الـــــذي اســتــمــر حــتــى الــ الــ
وهو  الجائفي  علي  الــلــواء  قائد  أعلن   ،2011
القيادي الذي تسلم زمام القيادة منذ نهاية 
إلــى جانب  وقوفه  اليوم،  السبعينيات حتى 
لكنه   ،2011 عــام  السلمية  الشبابية  الــثــورة 
أية  الــلــواء على الحياد ولــم يدخله في  أبقى 
العسكرية  التشكيالت  من  أي  مع  مواجهات 

األخرى.
بر الجائفي أقرب إلى اللواء علي محسن 

ُ
اعت

األحــمــر، آنـــذاك، والـــذي يشغل حاليا منصب 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، عـــبـــدربـــه مــنــصــور 
هــادي، منه إلى الرئيس املخلوع. وحني قرر 
الــرئــيــس هـــادي إعــــادة هيكلة الــجــيــش عّينه 
قائدًا لقوات الحرس الجمهوري خلفا ألحمد 
عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح، وتــــم تــغــيــيــر مسمى 

الحرس الجمهوري إلى قوات االحتياط.

محافظة  أمن  مدير  حراسة  من  والجرحى  القتلى  من  عدد  سقط 
عدن، جنوب اليمن، جراء تفجير استهدفه بسيارة مفخخة يقودها 
المدينة،  أحياء  أحد  في  انتحاري، 
مصادر  وأوضحت  ــد.  األح أمــس 
مديرية  فــي  ــع  وق االنــفــجــار  أن 
موكب  واستهدف  المنصورة، 
ــالل علي  ــواء ش ــل ــن، ال مــديــر األمـ
ملغومة  سيارة  بواسطة  شائع، 
انفجرت، ما أدى إلى سقوط أربعة 
قتلى، بحسب وسائل إعالم يمنية، 
مدير  حراسة  أفراد  من  ومصابين 

األمن، والذي نجا من الحادث.

إلى  الناس  بخروج  ذروتها  إلى  وصلت  قد  األمور  كانت   ،2011 عام 
اهلل  عبد  علي  تسليم  وبعد  النظام«.  بـ»إسقاط  والمطالبة  الشوارع، 
المبادرة  بناًء على  صالح السلطة 
نوفمبر/تشرين  في  الخليجية، 
انتخاب  الثاني من العام ذاته، تم 
منصور  عــبــدربــه  الــرئــيــس  نــائــبــه 

هادي )الصورة(. 
هذا األمر أدخل اليمنيين في حوار 
تــحــت مسمى  جــديــد وشــامــل 
لكن  الوطني(،  الــحــوار  )مؤتمر 
الحوار  لتنفيذ مخرجات  يُكتب  لم 

النجاح.

استهداف مدير أمن عدن

الفشل يالحق المخرجات

لوفد  االستشارية  اللجنة  عضو  يعتبر 
يحيى  المفاوض،  السورية  المعارضة 
»العربي  مع  حديث  في  العريضي، 
بــاراك  األميركي  الرئيس  أن  الجديد«، 
حتى  الوقت  تمضية  يحاول  أوباما 
األزمة  »إدارة  خالل  من  واليته  انتهاء 
بشكل  العمل  دون  من  سورية«  في 
ــاء حالة  ــق جـــدي عــلــى حــلّــهــا، وإب
ــالزمــة«.  ال الــحــدود  »ضمن  الــصــراع 
ويشير العريضي إلى أن »التاريخ سيكتب 
بوتين  فالديمير(  )الروسي  الرئيسين  أن 
باراك( أوباما كانا شاهدين  و)األميركي 

وشريكين في قتل السوريين«.

الشريكان في قتل 
السوريين

تحقيق

يشّكك مراقبون بنجاح 
المشاورات القائمة في 

الكويت بين األطراف 
اليمنية المتنازعة، نظرًا 

لتجربة اليمنيين مع الحوار 
منذ العام 2006

تستغل قوات النظام 
السوري االشتباكات 

الداخلية القائمة بين 
فصيَلي جيش اإلسالم 

وفيلق الرحمن في 
الغوطة الشرقية، للتقدم 

والسيطرة على مناطق 
عدة في المنطقة

أكثر من 260 قتيًال جراء مجازر النظام )أمير الحلبي/فرانس برس(

ال تزال 
دوما 
عصيّة 
على 
قوات
 األسد 
)عامر 
الموهباني/
فرانس برس(

أُنشئ لواء العمالقة من تشكيالت الجيش المتنوعة )عبدالناصر الصديق/ فرانس برس(

  شرق
      غرب

حلب تتصدر مباحثات وزير 
الخارجية القطري  

أجــــــرى وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري، 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
ثاني، أمس األحد، مباحثات هاتفية 
مـــع نـــظـــرائـــه فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 
وأملانيا، والسعودية، كل على حدة، 
حيث بحث الوضع في مدينة حلب 
الــســوريــة. وبحسب مــا ذكــرت وكالة 
األنباء القطرية »قنا«، بحث الوزراء 
»الــــوضــــع اإلنـــســـانـــي املــــأســــاوي في 
مدينة حلب، وما يرتكبه النظام في 
ســوريــة مــن قصف وحشي ومجازر 
املدنية«.  واملؤسسات  املدنيني  بحق 
وتــم التأكيد خــالل االتــصــاالت على 
املـــجـــتـــمـــع  ــلـــع  يـــضـــطـ أن  »ضـــــــــــــرورة 
ــيــــاتــــه لـــحـــمـــايـــة  ــي بــــمــــســــؤولــ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
الــشــعــب الـــســـوري، وضـــمـــان وصـــول 
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة«. كــمــا التقى 
ــة الـــــقـــــطـــــري، فــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وزيــــــــــر الـ
الدوحة، املنسق العام للهيئة العليا 
لــلــمــفــاوضــات الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة 
الـــســـوريـــة، ريــــاض حـــجـــاب، ونــاقــشــا 

الوضع اإلنساني املتدهور بحلب. 
)قنا(

السلطات الجزائرية تعتقل 
متضامنين مع الشهباء

أمس  الجزائرية،  السلطات  اعتقلت 
األحد، مجموعة من الناشطني كانوا 
يعتزمون التظاهر أمام مقر السفارة 
الــســوريــة فـــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة 
احتجاجا على املجازر التي يرتكبها 
الــنــظــام الـــســـوري فـــي مــديــنــة حــلــب. 
وكـــــان الـــنـــاشـــطـــون يـــرفـــعـــون صـــورًا 
للمجازر التي تشهدها مدينة حلب، 
ــدة لـــحـــق الــشــعــب  ــ ــؤيـ ــ وشــــــعــــــارات مـ
ــة، والـــتـــنـــديـــد  ــريــ ــحــ ــــي الــ الـــــســـــوري فـ
باملوقف السياسي الجزائري الداعم 

للنظام السوري.
)العربي الجديد(

مقتل أبرز مرافق للمرشد 
اإليراني 

أكـــدت وكــالــة أنــبــاء فـــارس اإليــرانــيــة، 
أمـــــس األحــــــــد، مـــقـــتـــل حـــســـن أكـــبـــري 
أحـــد أبــــرز مــرافــقــي املــرشــد اإليــرانــي 
أكبري  ويعد  خامنئي.  علي  األعــلــى 
الثوري. وذكرت  الحرس  من ضباط 
فارس أن أكبري قد قتل بعد إصابته 
ــبــــات مــــع قــــوات  أثــــنــــاء إجــــــــراء تــــدريــ
السبب  إن  قــائــلــة  إيــرانــيــة،  عسكرية 

هو خلل في سالح كان يستخدمه.
)العربي الجديد(

انفجار يستهدف مديرية 
أمن غازي عنتاب

ــة الــتــركــيــة  قـــتـــل أحـــــد أفـــــــراد الـــشـــرطـ
وأصيب 13 آخرون، أمس األحد، في 
اعـــتـــداء بــســيــارة مــفــخــخــة اســتــهــدف 
مـــديـــريـــة أمــــن واليـــــة غـــــازي عــنــتــاب. 
وبــحــســب والــــي واليــــة عــنــتــاب، علي 
يريلكايا، فإن االعتداء تم باستخدام 
سيارة مفخخة، وأدى إلى مقتل أحد 

أفراد الشرطة وجرح 13 آخرين.
)العربي الجديد(
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ــم الـــتـــيـــار  ــيــ انـــســـحـــب املــــئــــات مــــن أنــــصــــار زعــ
ــد، من  ــ الـــصـــدري، مــقــتــدى الـــصـــدر، أمـــس األحـ
ــوم واحـــــــد عــلــى  ــ ــعـــد يــ املـــنـــطـــقـــة الــــخــــضــــراء، بـ
اقتحامهم املنطقة واحتالل مبنى البرملان ثم 
يغادروها ويتمركزوا  أن  قبل  مبان مجاورة، 
ــــط املــنــطــقــة وعــلــى  ــتــــالل وسـ فــــي ســـاحـــة االحــ
بــعــد 500 مــتــر تــقــريــبــا مـــن مــبــانــي الــحــكــومــة 
والــســفــارتــن األمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة. وبــرر 
لــه، االنسحاب من  فــي بيان  الــصــدري،  التيار 
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء »احـــتـــرامـــا لـــزيـــارة اإلمــــام 
موسى الكاظم )أحد األئمة لدى أتباع املذهب 
الــشــيــعــي(«، مــهــددًا بــالــعــودة فــي حـــال لــم تقم 

الحكومة بإصالحاتها.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح الـــنـــائـــب مــحــمــد الـــجـــاف، 
لـ«العربي الجديد«، أن »جهود التهدئة نجحت 
ــنــــاع الــــصــــدر بــــإصــــدار أوامـــــــر بــســحــب  فــــي إقــ
أنصاره من املنطقة الخضراء«. ولفت الجاف، 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، إلى 
أن »وســاطــات سياسية وجــهــودا مــن خطوط 
دينية في النجف ساهمت في ذلك، لكن يمكن 
اعــتــبــار املــوضــوع سحبا مــؤقــتــا. وقـــد يــعــاود 
ــدر مــــرة أخـــــرى حــركــتــه االحــتــجــاجــيــة«.  الـــصـ
وأشار إلى أن الصدر »هدد بالعودة بأنصاره 
ــرد بــشــكــل أكـــثـــر قــــوة إذا لـــم تـــقـــّر حــكــومــة  ــ والــ
بالفساد،  املتهمن  وتقديم  كاملة  تكنوقراط 
وفي مقدمتهم نوري املالكي«، على حد قوله. 

ــاب،  ــرار االنـــســـحـ ــقــ وتــــأكــــيــــدًا عـــلـــى االلـــــتـــــزام بــ
أعــلــنــت الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــتــظــاهــرات أنــصــار 
من  املحتجن  انسحاب  عــن  الــصــدري،  التيار 
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء. وبــحــســب الـــبـــيـــان، الـــذي 
الــصــدري، إخالص  التيار  الناشطة في  قرأته 
ــم اإليــــعــــاز لــالنــســحــاب من  الــعــبــيــدي، فـــإنـــه تـ
من  مطالب  تنفيذ  مقابل  الــخــضــراء،  املنطقة 
ثــــالث مــــراحــــل. وأضــــافــــت أن املـــرحـــلـــة األولــــى 
من  وزاريـــة  تشكيلة  على  التصويت  تتضمن 
الـــتـــكـــنـــوقـــراط فـــي جــلــســة واحـــــــدة، وفــــي حــال 
عدم تحقيق هذا املطلب االنتقال إلى املرحلة 

صالح النعامي

شــّكــل االحــتــالل اإلســرائــيــلــي وحـــدة عسكرية 
الفلسطينين  عنى بتتّبع حسابات 

ُ
ت خاصة 

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، بــهــدف 
»قابلية«  لديهم  الذين  الشباب  على  التعّرف 
االحتالل  جنود  ضد  فردية  عمليات  لتنفيذ 
واملــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وداخــــل 
إســـرائـــيـــل. وفـــي تــحــقــيــق نــشــرتــه فـــي عــددهــا 
الـــصـــادر الــثــالثــاء املـــاضـــي، أشــــارت صحيفة 
»مـــيـــكـــور ريــــشــــون« إلــــى أن ضـــبـــاط وجــنــود 
االستخبارات  لشعبة  تنتمي  التي  الــوحــدة، 
ح 

ّ
الــعــســكــريــة »أمـــــان«، يــحــرصــون عــلــى تصف

حسابات الفلسطينين على مواقع التواصل 
ف عند 

ّ
الفلسطينية بدقة والتوق االجتماعي 

مضامينها  تشي  قد  التي  املنشورات  بعض 
بشكل مباشر أو غير مباشر بنّية أو استعداد 

كاتبها لتنفيذ عمل مقاوم ما.
ــافـــي أســــاف  ــّد الـــتـــحـــقـــيـــق، الـــصـــحـ ــعــ وقـــــــال مــ
ص 

ّ
قل للعمليات  الــفــردي  الطابع  إن  جيبور، 

أمــام األجــهــزة االستخبارية  املــنــاورة  هامش 
اإلسرائيلية على اعتبار أن منفذي العمليات 
جلب  يسهل  مــحــددة  لتنظيمات  ينتمون  ال 
والرصد.  املتابعة  املعلومات عنها من خالل 
وأضاف جيبور أن االستخبارات اإلسرائيلية 
ــعــــرت بــــالــــحــــرج الــــشــــديــــد أمـــــــام املـــســـتـــوى  شــ
الــعــام عندما  الـــرأي  الحاكم وأمـــام  السياسي 
ما  الفردية،  للعمليات  عجزت عن وضــع حد 
أصاب الجمهور اإلسرائيلي باإلحراج. ونقل 
جــيــبــور عــن املــقــّدم »أ« )كــمــا ســـّمـــاه(، ضابط 
ــيـــادة املــنــطــقــة  االســـتـــخـــبـــارات الــرئــيــس فـــي قـ
الــوســطــى فـــي الــجــيــش اإلســرائــيــلــي )تــشــمــل 
الــضــفــة الــغــربــيــة(، قــولــه إن تــتــّبــع حــســابــات 
الــتــواصــل  مــواقــع  عــلــى  الفلسطيني  الــشــبــاب 
ــاث نــفــســيــة  ــ ــحـ ــ ــاج أبـ ــ ــتـ ــ ــمــــاعــــي كــــــان »نـ ــتــ االجــ
الوضع  مع  التعامل  أجــل  أجريت من  معّمقة 
الـــجـــديـــد«. وأضـــــاف: »هـــنـــاك كــراهــيــة نتيجة 
الصراع، وهناك تحريض، واملشكلة بالنسبة 
الــذي  الشخص  الــتــعــرف على  فــي  ل 

ّ
تتمث لنا 

يــمــكــن أن يــنــطــلــق بــالــكــراهــيــة خــطــوة أخـــرى 
االستخبارات  أن  إلــى  وينفذ عملية«، مشيرًا 

ــن أجـــل  ــي عـــلـــم الـــنـــفـــس مــ دعـــــت مــخــتــصــن فــ
ــايــــل(، للشخص  ــاط )بــــروفــ ــمـ ــدة أنـ تــحــديــد عــ
الــــذي يــمــكــن أن يــنــفــذ عــمــلــيــة. وحــســب املــقــّدم 
بـــالـــعـــشـــرات  الـــســـجـــون  ــي  فــ الـــتـــقـــى  فـــقـــد  »أ«، 
ــلـــوا أحـــيـــاء  مــــن مـــنـــفـــذي الــعــمــلــيــات الــــذيــــن ظـ
»وعرفت منهم األسباب التي دفعتهم لتنفيذ 
الـــعـــمـــلـــيـــات«. وادعــــــى أنــــه بـــنـــاًء عــلــى نــتــائــج 
منفذي  مع  أجريت  التي  واملقابالت  األبحاث 
أشخاص  اعتقال  مــن  ا 

ّ
»تمّكن فقد  العمليات 

بدوا لنا مستعدين لتنفيذ عمليات حتى قبل 
أن يــقــرروا ذلــك بشكل نــهــائــي«. وشــدد املقّدم 
تركز  اإلسرائيلية  االستخبارات  أن  على  »أ« 
التوّجه  ذات  الطالبية  األطـــر  اســتــهــداف  على 
اإلسالمي، مشيرًا إلى أنه يتم اعتقال الطالب 
الذين يدرسون التخصصات الدينية وأولئك 
ــــون االخـــتـــصـــاصـــات الــعــمــلــيــة  ــــدرسـ ــن يـ ــذيــ الــ

والتقنية التي تؤهلهم إلعداد املتفجرات.
وفي سياق متصل، نقلت اإلذاعة اإلسرائيلية، 
املاضي، عن مصادر إسرائيلية  الجمعة  يوم 
قــولــهــا إن تـــراجـــع مــســتــوى الــعــمــلــيــات جــاء 
أيضا بفعل سياسة العقوبات الجماعية التي 
تضّمنت ممارسة ضغوط اقتصادية وتدمير 
مـــنـــازل وســـحـــب تـــصـــاريـــح الــعــمــل ومــعــاقــبــة 
العمال  بتهريب  يــقــومــون  الــذيــن  األشــخــاص 
غــيــر الــحــاصــلــن عــلــى الــتــصــريــحــات، عـــالوة 
أن تسهم  يمكن  أيــة ممتلكات  مــصــادرة  على 
في تمويل العمليات. ولم تستبعد املصادر أن 
يغّير الشباب الفلسطيني أنماط العمل املقاوم 
باستخدام  بالتنفيذ  ويهموا  مفاجئ  بشكل 
مثل  تفجير،  عمليات  تنفيذ  عبر  أو  الــســالح 
عــمــلــيــة تــفــجــيــر الــحــافــلــة فـــي الـــقـــدس املحتلة 
ل مقدمة ملرحلة جديدة من 

ّ
أخيرًا، ما قد يمث

ويرى  من  إسرائيل  في  هناك  لكن  العمليات. 
ــــالل لـــأراضـــي  ــتـ ــ ــل االحـ أنـــــه فــــي حـــــال تــــواصــ
»إال  إســرائــيــل  ــام  أمــ يــكــون  فــلــن  الفلسطينية 
األســــــــــوأ«. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قـــــال الــكــاتــب 
تدفع  إسرائيل  إن  شافيت  آرييه  اإلسرائيلي 
يها عن حل الدولتن وتحّولها إلى 

ّ
ثمن تخل

للفلسطينين  التي تسمح  الــواحــدة  »الــدولــة 
ما  اليهودية،  التجّمعات  قلب  فــي  بالتواجد 

يسّهل عليهم توجيه الضربات«. 

الثانية. ولفتت إلى أن املرحلة الثانية تتضمن 
إقالة الرئاسات الثالث، وفي حال عدم تحقيق 
ذلك االنتقال إلى املرحلة الثالثة، التي تتضمن 

انتخابات مبكرة.
وقالت إنه في حال عدم تحقيق املطالب سيتم 
ــرئـــاســـات الــــثــــالث، أو  ــقـــرات الـ ــى مـ الــــدخــــول إلــ

العصيان املدني، أو اإلضراب العام.
وكان يوم أمس قد شهد سلسلة من املشاورات 
واللقاءات السياسية بهدف نزع فتيل األزمة، 
بما في ذلك االجتماع الطارئ الذي جمع كال 
من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس 
الوزراء حيدر العبادي ورئيس البرملان سليم 
ــوا  الــجــبــوري. وأصــــدر املــجــتــمــعــون بــيــانــا دانـ
فيه اقتحام الــبــرملــان واالعــتــداء على عــدد من 
أعضائه. واعتبر الرؤساء الثالثة أن ما حصل 

هــو تــجــاوز خطير على هيبة الــدولــة، وخــرق 
مقاضاة  يستدعي  الدستوري  لإلطار  فاضح 
املــعــتــديــن أمـــام الــعــدالــة. وبــحــســب الــبــيــان، تم 
ــهــا 

ّ
ــم الـــقـــوات األمــنــيــة وحــث الــتــأكــيــد عــلــى دعــ

ــن  عــلــى الـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــتــهــا فـــي حــفــظ األمـ
أي  من  املؤسسات  وحماية  للمواطنن  العام 
تــجــاوز عليها مــن أيـــة جــهــة كــانــت، واعــتــمــاد 
الــقــانــون والــســيــاقــات الــدســتــوريــة فـــي فــرض 
البيان  وختم  الــدولــة.  وهيبة  القانون  سيادة 
بالقول إنه »تقرر مواصلة اللقاءات بن الكتل 
خالل  ف 

ّ
مكث بشكل  كافة  السياسية  والــقــوى 

األيـــام املقبلة، مــن أجــل ضــمــان حــركــة إصــالح 
العملية السياسية إصالحا جذريا«، وهو ما 
يعد مؤشرًا على عدم التوصل إلى أي قرارات 
ــاء. مـــن جــهــتــه، قــال  ــقـ ــلـ حــاســمــة خــــالل هــــذا الـ
القيادي في التحالف الكردستاني، حمة أمن، 
إن »الكتلة الكردية في بغداد عادت إلى أربيل 
وقد تتخذ قيادة التحالف قرارًا بشأن االعتداء 
على نوابها من قبل أنصار الصدر، قد يصل 

إلى حد تعليق املشاركة في الجلسات«.
 »ما جرى لن يمّر بسهولة على 

ّ
واعتبر أمن أن

ومليئة  األجـــواء مشحونة  تــزال  وال  الجميع، 
بــاملــفــاجــآت، ويــجــب أال نــســتــعــجــل فـــي إعـــادة 
نوابنا إلى العاصمة«. ولفت إلى أن »ما يجري 
في بغداد نتيجة طبيعية للوصاية الخارجية 

والتضارب األميركي واإليراني في بغداد«.
العراقي،  البرملان  في غضون ذلــك، قال عضو 
فــائــق الــشــيــخ عــلــي، إن مـــا جـــرى مـــن اقــتــحــام 
مــعــدًا بشكل مسبق.  كــان  الــخــضــراء  للمنطقة 
ــه عــلــى صفحته  وأوضــــــح عــلــي فـــي تــعــلــيــق لـ
بــمــوقــع »فـــيـــســـبـــوك« أن »كــــل مـــا حــصــل يــوم 
مــن   2016 أبـــريـــل/نـــيـــســـان   30 الـــســـبـــت  أمـــــس 
هـــجـــوم الـــشـــبـــاب الـــغـــاضـــب واملــتــحــمــس على 
املنطقة الخضراء واقتحامهم مجلس النواب 
كــان مخططا ومــعــدًا لــه ســلــفــا«. ولــفــت إلــى أن 
»املــتــظــاهــريــن كـــانـــوا عــلــى مــوعــد مــســبــق مع 
وهي  بانطالقتهم،  تـــأذن  الــتــي  الصفر  ســاعــة 
حينما ينطق السيد مقتدى الصدر جملة )إنه 
بانتظار االنتفاضة( في خطابه املتلفز«. كما 
أشـــار إلــى أنــه تــم تــوزيــع »قــائــمــة مــعــدة سلفا 
على قادة املتظاهرين تتضمن أسماء النواب 
الذين سيتم اإلمساك بهم وضربهم وإهانتهم 
من دون قتلهم أو التسبب في إعاقتهم، وهكذا 
بــالــنــســبــة لــلــنــواب الـــذيـــن ســيــكــونــون مــوضــع 

ترحيب«.
عثمان...

عــــشــــرات الــــصــــور لـــقـــصـــور بــــغــــداد الــــرحــــاب، 
والسجدة،  والنهاية،  والــفــردوس،  والرشيد، 
 
ً
والــعــبــاســي، والــجــمــهــوري، وغــيــرهــا، فضال

عـــن حـــدائـــق دجــلــة وشـــــوارع نــظــيــفــة ال يـــزال 
اإلســـفـــلـــت فـــيـــهـــا خـــالـــيـــا مــــن آثـــــــار عــمــلــيــات 
التفجير. فال أثر لعبوات ناسفة أو سيارات 
كباقي  إسمنتية  حــواجــز  حــتــى  أو  مفخخة 
ــا أن عــــالمــــات الــــداللــــة  ــمـ شــــــــوارع بـــــغـــــداد. كـ
فيها  الــطــرق  واتــجــاهــات  واملناطق  للشوارع 
التي كانت قبل االحتالل. فتجد  هي نفسها 
الخرطوم، ونصب  األندلس، وساحة  تقاطع 
املقاتل العراقي، وقوس النصر، وغيرها من 
األسماء التي كاد العراقيون أن ينسوها، ولم 

يعرفها الجيل الجديد منهم.
يتجّولون  الصدر  أتباع  من  املئات  يــزال  وال 
داخــــل املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء فـــي مــنــاطــق عـــدة، 
ــلـــى عـــدم  ــــرص مــــن قـــــــوات األمـــــــن عـ ــــط حــ وســ
 سياسي 

ّ
والتعويل على حل بهم،  االحتكاك 

إلخراجهم بعد اقتحامهم املنطقة الخضراء. 
وتماثيل،  لتحف،  اختفاء  عمليات  وسجلت 
وآثاث في شوارع وحدائق املنطقة الخضراء 

بعد دخول املتظاهرين.
وفي الوقت الذي ينشر فيه املتظاهرون صورًا 
ولقطات عبر مواقع التواصل لتواجدهم في 
املنطقة الخضراء، مع تعليقات ال تخلو من 
الجديد«  »العربي  والتهكم، جالت  السخرية 
فـــي املــنــطــقــة لــلــوقــوف عــلــى آراء الــعــراقــيــن. 
»الــعــربــي  يــقــول مــحــمــد فــاضــل )34 عـــامـــا( لـــ

الجديد« إن »الحياة هنا مختلفة كأن املكان 
الـــعـــراق«، مضيفا »هــنــا كل  لــيــس قطعة مــن 
شــيء مــوجــود؛ كــهــربــاء مستمرة على مــدار 
ــدائــــق، وأســـــــواق، ومــنــتــجــعــات  الـــســـاعـــة، وحــ
وأي شيء ترغب به، حتى وجوه من يعيش 
فيها ناعمة وكأنهم ليسوا عراقين« مبينا 
أن »الترف املوجود هنا، والــذي يعيش فيه 

السياسيون، مذهل«.
»العربي  أّما فوزي األحبابي )21 عاما( يقول لـ
الجديد« إنها »املرة األولى التي أدخل فيها 
أني أسكن  الرغم من  الخضراء على  املنطقة 
 »من 

ّ
على بعد 2 كيلومتر عنها«، مضيفا أن

وشعاراتهم  السياسين  تصريحات  يسمع 
ــم هـــنـــا، يــجــب أال  ــاءهــ ــــرى عــيــشــتــهــم ورخــ ويـ

يصدقهم بعد اليوم«.
وحتى مساء أول من أمس السبت، كان القرار 
124 الــصــادر عــن الحاكم املــدنــي بــول بريمر 
املنطقة،  هــذه  داخـــل  التصوير  بمنع  ســاريــا 
 أن اقــتــحــام املــنــطــقــة أبــــاح كــل شـــيء أمــام 

ّ
إال

عثمان المختار

تمّكن مــاليــن الــعــراقــيــن، أخــيــرًا، 
ــلـــب عــاصــمــتــهــم  مــــن مــــشــــاهــــدة قـ
ــبــــاٍن،  ــا تــــحــــوي مــــن مــ ــ بــــغــــداد ومــ
وشـــــوارع، وقـــصـــور، وحـــدائـــق، بــعــد اقــتــحــام 
الـــصـــدري  ــار  ــيـ ــتـ الـ ــاع زعـــيـــم  ــبــ أتــ ــن  اآلالف مــ
املنطقة  السبت، أســوار  يــوم  مقتدى الصدر، 
الـــخـــضـــراء، والـــتـــي ظــلــت ألكــثــر مـــن 13 سنة 
 على قوات االحتالل األميركي، ومن 

ّ
مغلقة إال

جاء بهم هذا االحتالل لحكم العراق.
ــداول عـــراقـــيـــون، يـــوَمـــي الــســبــت واألحــــد،  ــ وتــ

فتح صندوق الرفاهية المحّرم يغضب المتــظاهرين
»المنطقة الخضراء«... قلب بغداد عالم ال يشبه العراق

أباح اقتحام المنطقة 
الخضراء، السبت، كل ما 

كان محرّمًا منذ عام 
2003 على العراقيين 

الذين تمّكنوا من رؤية 
جزٍء من بغداد لطالما 

نُسجت عنه الحكايات 
والقصص

أعاد التيار الصدري خلط 
أوراق المشهد السياسي 

من جديد بعد قرار سحب 
األنصار من المنطقة 

الخضراء

أكثر ما أغضب العراقيين 
هو مستوى المعيشة 

الحالية للسياسيين

45
سياسة

تحقيق سياسي

أنصار الصدر ينسحبون »حتى إشعار آخر«
االحتالل يتجسس بالفايسبوك

الــعــراقــيــن ملــشــاهــدة جــــزٍء مــن بــغــداد لطاملا 
نسجت عنه الحكايات والقصص كصندوق 
مغلق يحوي على آخر معالم العراق الجميل.

يصف القيادي في الحزب الشيوعي العراقي 
خـــلـــيـــل الــــســــعــــدي لـــحـــظـــة اقــــتــــحــــام املــنــطــقــة 
الـــخـــضـــراء بــأنــهــا »لــحــظــة اكــتــشــاف حقيقة 
 
ّ
حياة الساكنن فيها«، ويضيف السعدي أن

»أكثر ما أثار غضب العراقين هو مستوى 
املــعــيــشــة الــحــالــيــة لــلــســيــاســيــن الــعــراقــيــن، 
ــزاب الــديــنــيــة الــتــي صــدعــت  ــ خــصــوصــا األحــ
رؤوس الــشــعــب بـــعـــبـــارات الـــزهـــد والــتــقــوى 
وشعارات بناء الوطن والتضحية بالدم من 
الجديد«  »العربي  لـ السعدي  ويؤكد  أجله«. 
الخضراء  املنطقة  اقتحام  بعد  »الــوضــع  أن 
لن يكون مثل قبله بالتأكيد، فاملنطقة األكثر 
مهابة بالعراق بعد االحتالل صارت مهانة 

ومكشوفة«.
ــة، فــــإن غــالــبــيــة  ــيـ ــراقـ ووفـــقـــا ملـــصـــادر أمــــن عـ
عــــائــــالت املــــســــؤولــــن الـــســـاكـــنـــن بــاملــنــطــقــة 
الخضراء غادرتها بعد االقتحام إلى مناطق 
إلـــى حياة  تــاركــن خلفهم مــا يشير  أخــــرى، 
ــيـــارات  ــتــــرف الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا مـــثـــل الـــسـ الــ
ــازل  ــنــ الــــغــــالــــيــــة، والــــــــــــــزوارق، وواجــــــهــــــات املــ

املحفورة بالنقوش العباسية واملغربية.
ـــم دخـــيـــل عــلــى  املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء هــــو اســ
القرن  فــي  تأسيسها  منذ  بــغــداد  جغرافية 
السابع امليالدي. هي عبارة عن ثالثة أحياء 
العاصمة،  قلب  فــي  تقع  مــتــجــاورة  سكنية 

وتــتــوســط جــانــَبــي الـــكـــرخ والـــرصـــافـــة على 
نهر دجلة. تم اقتطاعها وإحاطتها بأسوار 
إسمنتية عالية بعد أيام من الغزو األميركي 
ــام 2003. تــقــع بــداخــلــهــا الــقــصــور  لــلــبــالد عـ
ــبـــغـــداد الـــتـــي ظـــلـــت األنــظــمــة  الـــتـــاريـــخـــيـــة لـ
قــرون  منذ  لها  مقرًا  تتخذها  لها  الحاكمة 
طويلة بدءًا من العباسين وما تالهم مرورًا 
إذ  البريطاني،  االحــتــالل  ثــم  بالعثمانين، 
العراق،  مــود حاكم  الجنرال ستنالي  اتخذ 
آنــذاك، قصر السالم الحالي مقرًا له بعدما 

كان مقرًا للحاكم العثماني مدحت باشا.
انــتــقــلــت الـــبـــالد إلــــى الــحــكــم املــلــكــي لــيــكــون 
املنطقة  ضمن  حاليا  الــواقــع  الــرحــاب  قصر 
الحاكمة  الهاشمية  للعائلة  مقرًا  الخضراء 
بانقالب عسكري  بها  يطاح  أن  قبل  للعراق 
قاده عبد الكريم قاسم الذي ما لبث أن أسقط 
بانقالب آخر قاده عبد السالم عارف وحزب 
الــبــعــث الــعــربــي االشــتــراكــي، وانــفــرد األخــيــر 
البالد  عــام 1968 حتى احتالل  بالحكم منذ 
وإطاحة الرئيس الراحل صدام حسن. وصل 
الحاكم املدني بول بريمر ليستقر في قصر 
الرحاب كمقر حكم له قبل أن يأمر باقتطاع 
املــنــاطــق املــجــاورة وضــّمــهــا فــي مــربــع واحــد 
أطلق عليه اسم املنطقة الخضراء، ليعبر من 
خــاللــه عــن بــاقــي مناطق الــعــراق الــتــي كانت 
تغطيها النيران وسحب الدخان من البصرة 

وحتى األنبار غربا.
ــلــــب ســــكــــان املـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تــحــوي  كـــــان أغــ
ــارات ومـــتـــاجـــر ودورًا ســكــنــيــة هـــم من  ــمــ عــ
بأغلبيتها  املنطقة  املسيحين.  الــعــراقــيــن 
كـــانـــت تـــعـــرف بـــاســـم »كــــــرادة مـــريـــم« نسبة 
إلـــى الــســيــدة مــريــم الـــعـــذراء. وكــانــت مــركــزًا 
تــجــاريــا مهما وتــحــوي شبكة طـــرق كبيرة 
 عـــن الــجــســر 

ً
تـــربـــط جـــانـــَبـــي بــــغــــداد، فـــضـــال

ــز أو  ــق الــــذي يــعــتــبــره الــبــغــداديــون رمـ
ّ
املــعــل

مــعــلــم عــاصــمــتــهــم كــمــا فـــي بــقــيــة الــعــواصــم 

فيها.  التي يفتخرون بشيء معّن  األخــرى 
املواطنن  بــإخــالء  األميركية  الــقــوات  قــامــت 
مــن املـــنـــازل والــشــقــق الــســكــنــيــة فــي املنطقة 
وتــعــويــضــهــم بــمــبــالــغ مــالــيــة بــقــيــمــة 1000 
عــلــى  غـــيـــرهـــا،  دوالر شـــهـــريـــا الســـتـــئـــجـــار 
الحاكم  أنــهــا صـــارت ضمن منطقة  اعــتــبــار 
االحتالل.  بعد  للعراق  األميركي  العسكري 
يبلغ عدد تلك الدور والشقق السكنية أكثر 
ــدة. طـــردت جميع عائالتها  مــن 9 آالف وحـ
ت تلك 

ّ
غل

ُ
منح خيار الرفض. است

ُ
منها، ولم ت

الوحدات في ما بعد لعائالت الدبلوماسين 
واملسؤولن األجانب األميركين منهم على 
ــه الــتــحــديــد. وســـرعـــان مــا انــتــقــلــت هــذه  وجـ
ــــاء  الــــوحــــدات إلــــى أعـــضـــاء الـــبـــرملـــان، ورؤسـ
األحــــــــزاب والـــكـــتـــل الـــســـيـــاســـيـــة، والـــــــــوزراء، 
واملـــســـؤولـــن املــهــمــن فـــي الـــدولـــة. لـــم تــدفــع 
الحكومة العراقية بسخاء ألصحاب املنازل 
األميركين،  مغادرة  بعد  السكنية  والشقق 
ضت سعر اإليــجــار الــشــهــري، وعــادة 

ّ
إذ خف

من  وُيمنعون  لهم،  تسدديه  فــي  تتأخر  مــا 
دخولها كباقي العراقين.

تــبــلــغ مــســاحــة املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء نــحــو 22 
كيلومترًا، ومحاطة بثالثة أســوار إسمنتية 
تح 

ُ
عالية. ُحّددت معالم املنطقة الجديدة، وف

ــات، كــــل واحــــــد مــخــصــص  ــ ــوابـ ــ لـــهـــا خـــمـــس بـ
 الــعــســكــريــون مـــن بـــاب، 

ً
لـــدخـــول فـــئـــة، مـــثـــال

والــبــرملــانــيــون يــدخــلــون مـــن آخــــر، وأعــضــاء 
الــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة مـــن بـــــاب، وأعـــضـــاء 

الحكومة من باب آخر.
ــم املــنــطــقــة ثــمــانــيــة قـــصـــور رئـــاســـيـــة،  وتـــضـ
بــعــضــهــا تـــاريـــخـــي يــــعــــود لــــقــــرون طـــويـــلـــة، 
وبــعــضــهــا ال يــتــجــاوز عــمــره أربـــعـــن عــامــا، 
أبــرزهــا: قصر الــرحــاب، والــقــدس، والــســالم، 
ــوري، والــــــســــــجــــــدة، والــــنــــهــــايــــة،  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ والــ
وغــالــبــيــتــهــا مـــوزعـــة فـــي املــنــطــقــة عــلــى نهر 

دجلة.

رصدالحدث متابعة

أفاد مسؤول في قوات »البشمركة« أن قواته وبمشاركة من »الحشد 
كركوك  لمحافظة  تابعة  قرى  على  السيطرة  من  تمكنت  الشعبي« 
منطقة  وأبرزها،  منها،  »داعــش«  مسلحي  طرد  بعد  العراق  بشمال 
بشير. وقال قائد محور جنوب كركوك في »البشمركة«، وستا رسول، إن 

»البشمركة والحشد سيطروا على قرية بشير بعد طرد داعش منها«.

انفجارًا  األحــد،  أمس  العراق،  جنوبي  المثنى  محافظة  مركز  شهد 
إّن  أمني  مصدر  وقــال  ــش«.  »داع تنظيم  تبناه  مفخختين،  بسيّارتين 
المحافظة،  مرآب  في  مركونة  إحداهما  كانت  مفخختين  »سيارتين 
والثانية في منطقة الشرجي وسط السماوة مركز المحافظة، انفجرتا 

بالتعاقب، ما أسفر عن مقتل نحو 30 شخصًا وإصابة نحو 35 آخرين«.

استعادة قرى في كركوك 30 قتيًال في المثنى

إضاءة
مقتل 741 

في أبريل
أفــــادت بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة ملــســاعــدة الــعــراق 
مــا مــجــمــوعــه 741 عــراقــيــا  )يــونــامــي( بمقتل 
وإصـــابـــة 1374 آخـــريـــن جــــراء أعـــمـــال الــعــنــف 
ــنــــزاع املــســلــح الــتــي وقــعــت في  واإلرهـــــــاب والــ
الـــعـــراق خـــالل شــهــر أبــريــل/نــيــســان املــاضــي. 
القتلى  املدنين  أعـــداد   

ّ
أن البعثة  بــيــان  وذكـــر 

 
ً
قــتــيــال بــيــنــهــم 11  مــــن  ــــاص،  ــــخـ أشـ بـــلـــغ 410 

مــن منتسبي الشرطة االتــحــاديــة والــدفــاع املــدنــي مــن »الــصــحــوة« والحمايات 
املدنين، فقد  الجرحى  أما عدد  املنشآت واإلطــفــاء.  الشخصية وشرطة حماية 
بلغ 973 شخصا، من بينهم 20 من الشرطة االتحادية، ومنتسبي الدفاع املدني 
تل 

ُ
من »الصحوة«، والحمايات الشخصية وشرطة حماية املنشآت واإلطفاء. وق

331 عنصرًا من قوات األمن العراقية املشتركة وُجرح 401 آخرون.

كــشــفــت صــــور نــشــرهــا مـــوقـــع رئــيــس 
الــوزراء حيدر العبادي )الصورة( عن 
البرملان  الــخــراب والــتــدمــيــر فــي  حجم 
ومــكــاتــب الـــنـــواب وعــــدد مـــن املــنــاطــق 
ــالـــب  ــراء. وطـ ــ ــــضـ ــــخـ داخـــــــل املـــنـــطـــقـــة الـ
ــر  ــي بـــيـــان أصـــــــــدره، وزيــ ــادي، فــ ــبــ ــعــ الــ
الداخلية محمد سالم الغبان بمالحقة 
ــروا املــمــتــلــكــات الــعــامــة. من  ــ الـــذيـــن دمـ
الــذي  متحدون  ائــتــالف  اعتبر  جهته، 
يـــتـــزعـــمـــه نــــائــــب الــــرئــــيــــس الــــعــــراقــــي 
اقتحام  أن  النجيفي،  أسامة  السابق، 
املــتــظــاهــريــن لــلــبــرملــان يــمــثــل تــجــاوزًا 
عــلــى الــشــرعــيــة ويــمــس هــيــبــة الــدولــة، 

ويشكل خطرًا على األمن العام

تخريب وإدانات

وحدة عسكرية خاصة لتتبّع حسابات الفلسطينيين )سيد خطيب/فرانس برس(

التقط العراقيون الصور خلف الينابيع والقصور )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تخّوف إسرائيلي من تغيير نمط العمل المقاوم )عباس موماني/فرانس برس(
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الرياض ـ العربي الجديد

فــي منتصف ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2015، قــامــت الــســلــطــات األمــنــيــة الــســعــوديــة 
بــاســتــهــداف إحــــدى االســـتـــراحـــات فـــي مــحــافــظــة ضــرمــا عــلــى بــعــد قـــرابـــة 70 
كيلومترًا من الرياض. العملية التي لم تؤدِّ إلى اعتقال مطلوبن، كشفت عن 
املتفجرات واألسلحة  الناسفة، وكميات من  وجــود معمل لتصنيع األحزمة 
واألمــوال، والتي تبن الحقا أنها تعود لعدد من املطلوبن األمنين، الذين 
العملية  فــي منطقة عسير،  الــطــوارئ،  قــوات  اســتــهــداف مسجد  يقفون وراء 
االنــتــحــاريــة الــتــي أودت بــحــيــاة 15 مــصــلــيــا، مـــن املـــتـــدربـــن، والــعــســكــريــن، 

والعمال، في 6 أغسطس/آب 2015. 
كــمــا أن املــجــمــوعــة تــقــف وراء »حــادثــة الـــدالـــوة« حــيــث تــم اســتــهــداف مسجد 
للشيعة )مسجد املصطفى( شرقي اململكة، مما أدى إلى مقتل 8 من املصلن. 
بـــدأ أعـــضـــاء »خــلــيــة ضـــرمـــا« بــالــتــســاقــط، حــيــث قــبــضــت الــســلــطــات األمــنــيــة 
السعودية على أحد أعضائها، املطلوب سويلم الرويلي في 13 مــارس/آذار 
2016، والــذي كشف التحقيق معه عن معلومات، أدت إلى اعتقال السلطات 
أفــراد »خلية ضرما«  أحــد  العتيبي،  املطلوب عقاب  السبت،  يــوم  السعودية 
والذي ُيتهم بالوقوف وراء حادثة الدالوة، وانفجار مسجد قوات الطوارئ، 
أبريل/نيسان  العتيبي، في 5  الحمادي  العقيد كتاب  إلى اغتيال  باإلضافة 
املــاضــي، وكــان تنظيم الــدولــة اإلسالمية »داعـــش« قــام بتبني كــل العمليات 
العتيبي، جاء نتيجة لعملية  القبض على املطلوب األمني، عقاب  املذكورة. 
أمــنــيــة قــامــت بــهــا الــســلــطــات الــســعــوديــة عــلــى مـــدى يــومــي الجمعة والسبت 
شرق  جنوب  بيشة،  محافظة  فــي  إرهابية  عملية  إلحــبــاط  وأدت  املاضين، 
السعودية، حيث اشتبهت السلطات األمنية بسيارتن، تبن أنهما تحويان 
بمقاومة  قاما  املركبتن،  في  من  اعتقال  محاولة  وبعد  ومتفجرات.  أسلحة 
رجال األمن، وإطالق النار. أدت العملية إلى مقتل مطلوبن أمنين، وهروب 
العتيبي، بحسب  األمنية الحــقــا، وهــو عقاب  السلطات  عليه  ثــالــث، قبضت 
الـــذي كشف تفاصيل  بــيــان وزارة الداخلية الــســعــوديــة، الــصــادر يــوم أمـــس، 

العملية األمنية األخيرة.
السلطات  الحودي. وتؤكد  الشهري، وياسر  القتيالن، فهما، عبدالعزيز  أما 
السعودية وجود عالقة بن الشهري وحادثة تفجير مسجد قوات الطوارئ، 
يــرتــدي حــزامــا ناسفا لحظة  كــان  العتيبي، كما  الــحــمــادي  العقيد  واغــتــيــال 
الــحــودي، فيعتبر،  أمــا ياسر  إلــى حيازته سالحا رشاشا.  مقتله، باإلضافة 
بحسب وزارة الداخلية، مختصا بصناعة األحزمة والعبوات الناسفة، وعلى 
عالقة بمقتل العقيد الحمادي العتيبي، وعثر بحوزته على سالح رشاش، 

وقنبلة يدوية. 
وفي سياق أمني متصل، تحدث الناطق األمني لــوزارة الداخلية السعودية  
اللواء منصور التركي عن حرص اململكة على تبادل املعلومات مع الدول كافة 
بشأن اإلرهاب، وإصرار الرياض على تطوير برامج املناصحة للقضاء على 
»الفكر املتطرف«، وذلك في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس األحد في مقر 
وزارة الداخلية لكشف تفاصيل العملية األمنية التي أعلن عنها أمس األحد.

السعودية تطيح بعنصر 
من »خلية ضرما«

  شرق
      غرب

وسام تقدير لقاتل 
الشهيد مصالحة 

اإلســرائــيــلــي،  »واال«  مـــوقـــع  كــشــف 
أمــــس األحــــــد، أن شـــرطـــة االحـــتـــالل 
أصــــدرت تــوصــيــات بــمــنــح متطوع 
إســـرائـــيـــلـــي مــــن خـــــــارج صــفــوفــهــا 
ــام بـــإعـــدام  ــ ــرف بـــعـــدمـــا قـ ــ وســــــام شـ
محمد  بــشــار  الفلسطيني  الشهيد 
مــصــالــحــة، فــي الــثــامــن مــن مـــارس/ 
بشار  الشهيد  ونــفــذ  املــاضــي.  آذار 
ــي يــافــا  مـــصـــالـــحـــة عــمــلــيــة طـــعـــن فــ
أســفــرت عــن إصــابــة 12 إسرائيليا، 
ومقتل مواطن يهودي، أعلن الحقا 

أنه سائح أميركي. 
)العربي الجديد(

4840 إسرائيليًا اقتحموا 
األقصى هذا العام 

قال املركز اإلعالمي لشؤون القدس 
واألقــــــــصــــــــى »كـــــــيـــــــوبـــــــرس«، أمـــــس 
إسرائيليا   4840 »نــحــو  إن  ــد،  األحــ
اقـــتـــحـــمـــوا املـــســـجـــد األقــــصــــى مــنــذ 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، وهـــو الــعــدد 
بــاألعــوام السابقة،  األعــلــى مــقــارنــة 

األمـــر الـــذي يشير إلــى تصعيد في 
مـــنـــســـوب االقــــتــــحــــامــــات لــلــمــســجــد 
األقصى«. ولفت املركز في بيان له، 
إلى أن نحو 1908 عناصر احتاللية 
اقــتــحــمــوا املــســجــد األقـــصـــى خــالل 
األعلى  العدد  املاضي، وهو  الشهر 
االقتحامات  مستوى  على  شهريا 

في شهر إبريل/ نيسان املاضي.
)العربي الجديد(

تركيا: اعتقاالت 
في عيد العمال

نظم عدد من االتحادات والنقابات 
ــاالت  ــفــ ــتــ ــة الـــتـــركـــيـــة االحــ ــيـ ــالـ ــمـ ــعـ الـ
بمناسبة عيد العمال، أمس األحد، 
ــات واملـــــــدن  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ فـــــي عـــــــدد مـــــن الـ
ــامــــت قــــــوات الــشــرطــة  الـــتـــركـــيـــة، وقــ
الــتــركــيــة بــتــفــريــق مــجــمــوعــات من 
ــاريــــن الـــذيـــن  ــيــــســ املـــتـــظـــاهـــريـــن الــ
تقسيم  ميدان  إلــى  التوجه  حاولوا 
فـــي مــديــنــة إســـطـــنـــبـــول، واعــتــقــلــت 

العشرات منهم.
)العربي الجديد(

إيران: دعوات لتحرير 
موسوي وكروبي

أرسل ستة نواب برملانين سابقن 
ــنـــاح اإلصــــالحــــي املــعــتــدل  ــن الـــجـ مــ
فــي إيـــران، أمــس األحـــد، رســالــة إلى 
ــلـــي خـــامـــنـــئـــي،  ــــد األعـــــلـــــى، عـ ــــرشـ املـ
طالبوا فيها برفع اإلقامة الجبرية 
ــارضــــن، مــهــدي  ــعــ ــن الــــزعــــمــــاء املــ عــ
ــــي، ومـــيـــر حـــســـن مـــوســـوي،  ــــروبـ كـ
وزوجـــــــــتـــــــــه زهـــــــــــــرة راهــــــــنــــــــافــــــــارد، 
ومحاكمتهم في محكمة عامة أمام 
العلن. وأوضح النواب في رسالتهم، 
 طلب املحاكمة العلنية حق لكل 

ّ
أن

ــران، مــشــيــريــن فــي هــذا  ــ مــواطــنــي إيـ
الــصــدد إلـــى الــبــرقــيــة الــتــي أرسلها 
حسن  الجمهورية،  لرئيس  كروبي 

روحاني، في هذا الخصوص. 
)األناضول(

أغلبية البريطانيين يرغبون 
بالخروج من »االتحاد«

أظهر استطالع للرأي أجرته شركة 
»آي.ســــــــــــــــي.أم« لـــحـــســـاب صــحــيــفــة 
»صــن« ونشر أمــس األحـــد، أن عدد 
ــذيـــن يـــرغـــبـــون في  الــبــريــطــانــيــن الـ
االنــســحــاب مــن االتـــحـــاد األوروبــــي 
 عمن يرغبون في البقاء 

ً
يزيد قليال

ــري االســتــطــالع  ــ ــاد. وأجــ ــحــ فـــي االتــ
عـــقـــب تـــحـــذيـــر الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي 

ــا مــــن أن بــريــطــانــيــا  ــ ــامـ ــ بــــــــاراك أوبـ
الــصــف عند  نــهــايــة  إلـــى  ستتقهقر 
إبــــــرام صــفــقــات تـــجـــاريـــة فـــي حــالــة 
خــروجــهــا مـــن االتـــحـــاد األوروبــــــي. 
وقــــالــــت نــســبــة 46 فــــي املــــائــــة مــمــن 
شملهم االستطالع إنه ينبغي على 
االتــحــاد  مــن  االنــســحــاب  بريطانيا 
األوروبي، وذلك بزيادة ثالث نقاط 
مــئــويــة عــن عـــدد الــراغــبــن فــي بقاء 

بريطانيا في االتحاد.
)رويترز(



طهران ـ فرح الزمان شوقي

أصبحت تشكيلة مجلس الشورى اإلسالمي 
في إيران )البرملان( بدورته العاشرة واضحة 
بــعــد انــتــهــاء عــمــلــيــة فـــرز أصـــــوات الــنــاخــبــن 
املشاركن في جولة اإلعـــادة التي جــرت يوم 
الجمعة املاضي. وصل 289 نائبًا إلى البرملان 
الجديد فيما ال يزال يوجد مقعد واحد شاغر 

بسبب عدم حسم النتائج في أصفهان.
ركـــزت املــواقــع املــحــســوبــة عــلــى اإلصــالحــيــن 
التيار،  لــهــذا  فـــوزًا واضــحــًا  اعتبرته  مــا  على 
االتحاد  استراتيجية  مرشحوه  اتبع  بعدما 
مـــع مــرشــحــي الـــتـــيـــار املـــعـــتـــدل الـــــذي يحمل 
التيارات  ببقية  مقارنة  بيده  األقــوى  الــورقــة 
والتوجهات، كون الحكومة املعتدلة برئاسة 
لالتفاق  التوصل  استطاعت  روحاني  حسن 
النووي، ونجحت برفع العقوبات التي أثقلت 

كاهل املواطنن لسنوات.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت املــــواقــــع املــحــافــظــة عن 
اســتــمــرار تــواجــد أبــنــاء الــتــيــار األصــولــي في 
الـــبـــرملـــان عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــتـــقـــدم املــلــحــوظ 
للمعتدلن ولإلصالحين في عدد من الدوائر 
العاصمة  مقدمتها  وفــي  الثقيل،  الــوزن  ذات 
طهران التي حقق فيها هــؤالء فــوزًا كاسحًا. 
البسيط في  لكن السبب األســاس لالختالف 
تــقــســيــم املــقــاعــد وفــــق الــنــتــائــج املــعــلــنــة عبر 
وســـائـــل اإلعـــــالم اإليـــرانـــيـــة املــخــتــلــفــة، يــعــود 
لـــوجـــود شــخــصــيــات مــحــافــظــة وإصــالحــيــة 
على حد سواء في التيار املعتدل ذاته، وهي 
 عـــلـــى خــط 

ً
الـــشـــخـــصـــيـــات املـــحـــســـوبـــة أصــــــال

الوسط في هذين التيارين.
أفـــادت وكــالــة مهر أن املرشحن  مــن جهتها، 
عــن االعــتــدال واإلصـــالح فـــازوا بـــ 120 مقعدًا 
 115 املحافظون  احتل  بينما   ،290 أصــل  مــن 
مقعدًا، فــي الــوقــت الــذي ربــح فيه املرشحون 

طرابلس ـ عبداهلل الشريف

بعدما أعلنت هيئة صياغة الدستور الليبي 
تسليم نسخة عن مشروعها للدستور الدائم 
ــبــــرق، عــقــيــلــة صـــالـــح،  ــيـــس بــــرملــــان طــ ــــى رئـ إلـ
الــشــعــب للتصويت  ــام  ــ أمـ لــطــرحــهــا  تــمــهــيــدًا 
عــلــيــهــا، أعــلــن أعـــضـــاء مـــن الــهــيــئــة اســتــمــرار 
لجان  ملخرجات  رفضًا  للمسودة  مقاطعتهم 
املعلن  النهائية  النسخة  سيما  وال  الــعــمــل، 
عنها. وتـــوازى رفــض بعض األعــضــاء الذين 
أعلنوا، في أوقات سابقة، تعليق عضويتهم 
بالهيئة، مع تصاعد الرفض من قبل مكّونات 
 مسار العمل من أجل 

ّ
ثقافية في ليبيا ترى أن

إنــجــاز دســتــور الــبــالد هضم حقوقها وعمل 
على إقصائها.

ــرز أســبــاب رفـــض مــســودة الــدســتــور،  ومـــن أبـ
طريقة التصويت عليها، إذ تم التصويت بعد 
إجــراء تعديل دســتــوري لتغيير عــدد نصاب 
التصويت، وهــو ما ال يحق للهيئة، بحسب 
ــال عــضــو الــهــيــئــة  ــ األعــــضــــاء املــعــتــرضــن. وقـ
الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة مــــشــــروع الـــدســـتـــور، 
صحافية،  تصريحات  فــي  الشريف،  الــبــدري 
إنـــه ال يــحــق للهيئة قــانــونــًا تــعــديــل اإلعـــالن 
للجهات  اختصاص أصيل  ألنــه  الــدســتــوري 
ليست  الدستور  صياغة  وهيئة  التشريعية 
مسيطرًا  تيارًا  الشريف  ويتهم  ضمنها.  من 
»الــجــهــويــة في  بـــ بالهيئة  الــعــمــل  عــلــى لجنة 
تــوزيــع الــحــصــص عــلــى ثـــالث مــنــاطــق، وكــأن 
ــب األعـــضـــاء  ــالــ لــيــبــيــا لــيــســت واحــــــــــدة«. وطــ
ــعــــن، فـــــي بــــيــــان لــــهــــم، الـــســـيـــاســـيـــن  ــاطــ ــقــ املــ
ــرورة رفــــض املــســودة  والــشــعــب الــلــيــبــي بـــضـ

وعدم التصويت عليها.
ــــت عـــضـــو لـــجـــنـــة الــعــمــل  ــعـ ــ ــــي املــــقــــابــــل، دافـ فـ
املسودة  عن شرعية  عــمــران،  نادية  بالهيئة، 

»العربي الجديد« إنه »تّم  قائلة في حديث لـ

 عن وجود خمسة 
ً
املستقلون 49 مقعدًا، فضال

مــقــاعــد لــأقــلــيــات الــديــنــيــة والـــتـــي حسمت 
التي جــرت في  الجولة األولـــى  نتيجتها مــن 

فبراير/شباط املاضي.
وتشير هذه النتائج إلى أن البرملان الجديد 
مركب من شخصيات تنتمي لكافة التيارات، 
فيما سيبدو تقسيم جبهاتها أكثر وضوحًا 
، وال سيما خالل املعركة املقبلة على 

ً
مستقبال

كــرســي رئــاســة املــجــلــس. ويــرّجــح أن يترشح 
الحالي علي الريجاني وهو  البرملان  رئيس 
املــحــســوب عــلــى املــحــافــظــن لــكــنــه مــقــرب من 
املــعــتــدلــن أيـــضـــًا، ضـــد رئـــيـــس الئـــحـــة األمـــل 
اإلصالحية واملرشح الرئاسي السابق محمد 
ــذا املـــنـــصـــب. حــيــنــهــا  ــ ــا عــــــارف لــشــغــل هـ ــ رضـ
سيصبح بــاإلمــكــان ملــس ثــقــل كــل تــيــار على 

حدة، بعد إجراء عملية االقتراع الداخلي.
ــد، كـــان  ــديـ ــجـ ــان الـ ــرملـ ــبـ ــــورة الـ الــــالفــــت فــــي صــ
خـــــــروج مـــعـــظـــم املـــتـــشـــدديـــن مــــن املـــرشـــحـــن 
املحافظن من السباق، وال سيما أولئك الذين 
رفعوا صوتهم عاليًا العتراض طريق االتفاق 
النووي مع الغرب. ووصل 12 نائبًا فقط من 

أصل 80 مرشحًا من هؤالء ملقاعد البرملان.
كذلك تــراجــع عــدد رجــال الــديــن مــن 27 خالل 
الــــــدورة الــتــاســعــة إلــــى 16 فــقــط ســيــشــغــلــون 
أمــاكــنــهــم كـــنـــواب فـــي الـــبـــرملـــان الـــجـــديـــد. أمــا 
املرأة اإليرانية فحققت تقدمًا واضحًا، حيث 
حطمت الــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد املــقــاعــد التي 
شغلتها منذ انتصار الثورة في العام 1979، 
ومـــنـــذ تــشــكــيــل مــجــلــس الـــشـــورى اإلســـالمـــي 
عقب ذلك. ومن املقرر أن يضّم البرملان الجديد 
17 نــائــبــة، غــالــبــيــتــهــن مـــن تـــيـــاري االعـــتـــدال 
الجولة  خــالل  منهن   14 واإلصــــالح، نجحت 
األولى، وتنافست ثماني خالل جولة اإلعادة.  
ــــون عـــــن تـــــيـــــاري االعـــــتـــــدال  ــــحـ ــــرشـ حــــــــاول املـ
بلوائح  للسباق  تقدموا  والــذيــن  واإلصـــالح، 

ــبــــل الـــهـــيـــئـــة مــن  تــــعــــديــــل الــــتــــصــــويــــت مـــــن قــ
الــثــلــثــن+1 مــن مــجــمــوع أعــضــاء الــهــيــئــة إلــى 
الحاضرين  األعضاء  مجموع  من  الثلثن+1 
بعد فشل كل مــحــاوالت رأب الصدع وإعــادة 
املقاطعن. كما أن الهيئة تجاوزت كل الفترات 
الذي  للوضع  إضافة  بها،  املسموح  الزمنية 
التأجيل أكثر  الــذي ال يحتمل  البالد  تمر به 

من ذلك«.
أّما املكّونات الثقافية املمثلة في قبائل التبو 
واألمـــازيـــغ غربها،  ليبيا  والـــطـــوارق جــنــوب 
فهي ال تزال تطالب بضرورة تخصيص مواد 
تحفظ حقوقها الثقافية، ومن بينها لغاتها 
التي تعرضت للطمس والتهميش على مدى 

عقود من حكم نظام العقيد معمر القذافي.
ــوارق الــذيــن  ــ ــطـ ــ وبـــخـــالف مــمــثــلــي الــتــبــو والـ
ــيـــاغـــة الـــدســـتـــور  اتـــهـــمـــوا رئــــاســــة هـــيـــئـــة صـ

مـــشـــتـــركـــة عــــن كــــافــــة الـــــدوائـــــر االنـــتـــخـــابـــيـــة، 
جاهدين للحصول على خمسن مقعدًا خالل 
جولة اإلعادة. وهو األمر الذي كان سيعطيهم 
 بالغًا وكلمة حاسمة في البرملان املقبل. 

ً
ثقال

اإليرانية  املــواقــع  بعض  نشرتها  نتائج  لكن 
أنهم نجحوا بالحصول على 36 مقعدًا فقط 
من أصل 68 تنافس عليها 136 مرشحًا خالل 
17 محافظًا و11  فــاز  بينما  الثانية،  الجولة 

.
ً
مستقال

عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك، مـــن املــمــكــن الـــقـــول إن 
ــيــــرة اســتــطــاعــت  املـــعـــركـــة االنــتــخــابــيــة األخــ
ــغ األهـــمـــيـــة  ــالــ أن تـــحـــقـــق فـــــــوزًا مـــعـــنـــويـــًا بــ

ــن خـــالل  ــ بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى هـــضـــم حـــقـــوقـــهـــم مـ
للتصويت  الــقــانــونــي  الــنــصــاب  فــي  التعديل 
هيئة  داخـــل  أقلية  باعتبارهم  املــســودة  على 
ــزال قــبــائــل األمـــازيـــغ  صــيــاغــة الـــدســـتـــور، ال تــ
تــرفــض بــشــكــل كــامــل أي مــخــرج لــلــهــيــئــة، إذ 
إنــهــا قــاطــعــت انــتــخــابــات الــهــيــئــة خـــالل عــام 
2014 على خلفية رفض املكّونات السياسية 
ــن بــيــنــهــا، املــؤتــمــر  ــ املــتــتــالــيــة فــــي لــيــبــيــا ومـ
الوطني العام والبرملان دسترة لغتها بشكل 
العربية.  بعد  الــبــالد  فــي  ثانية  كلغة  رسمي 
وأعــلــن »املــجــلــس األعــلــى لــأمــازيــغ«، أخــيــرًا، 
أنه »لن يعترف بأي دستور ال يعتمد لغتهم 
بشكل رسمي كاللغة العربية من ضمن لغات 

البالد الرسمية«.
الفيدرالي  بالنظام  املطالبون  يــزال  ال  شرقًا، 
إعــالن هيئة  فُبعيد  يــصــّرون على مسعاهم. 

ــدال ثــانــيــًا.  ــ ــتـ ــ لـــتـــيـــاري اإلصــــــالح أواًل واالعـ
ــيـــون أمـــــام تـــحـــٍد كــبــيــر. فهم  كــــان اإلصـــالحـ
مــن غــابــت رمـــوزهـــم عــن الــســاحــة اإليــرانــيــة 
أعقبت  والتي   2009 العام  احتجاجات  منذ 

االنتخابات الرئاسية في ذاك العام.
ــعــــودة خــــالل االنــتــخــابــات  حـــــاول هـــــؤالء الــ
الــعــام 2013، قبل أن  الرئاسية األخــيــرة فــي 
تــشــكــل االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة األخـــيـــرة 
اخــتــبــارًا جـــديـــدًا، فــقــرر اإلصـــالحـــيـــون هــذه 
املرة االتحاد مع املعتدلن، ال املشاركة تحت 
مــســمــى اإلصــــالح وحــــده، والــســبــب هــو قلة 
الحصول  استطاعوا  ممن  مرشحيهم  عــدد 
على موافقة لجنة صيانة الدستور ونالوا 

أهلية الترشح.
ــــرة عـــلـــى أن الــتــيــار  ــيـ ــ وتــــــدل الـــنـــتـــائـــج األخـ
اإلصالحي عاد للمشهد من جديد، وستقّيم 
مــعــركــة رئـــاســـة الــبــرملــان أوضــاعــهــم بشكل 
دقــيــق، فـــإذا مــا حصل عـــارف على املنصب 
ــة املــعــتــدلــن  ــقـ ــم نــــالــــوا ثـ ــهــ ــهــــذا يـــعـــنـــي أنــ فــ
واملحافظن معًا مرة أخرى، وإذا ما انسحب 
الظروف  أن  يعني  فهذا  الريجاني  لصالح 
الــشــارع  فــي ســاحــة العمل السياسي ال فــي 

اإليراني ال تزال غير مهيئة لهم.
ــدال، فــقــد حــقــق االنــتــصــار  ــ ــتـ ــ أمــــا تـــيـــار االعـ
األكبر، حيث نال هؤالء ثقة الشارع اإليراني 
يعني نجاح سياسات حكومة  مــا  مــجــددًا، 
ــانــــي وخــطــطــهــا على  الـــرئـــيـــس حــســن روحــ
لــم يلمسوا بشكل  املــواطــنــن  الــرغــم مــن أن 

عملي بعد ثمرات االتفاق النووي.
وبوجود كل هذه املعطيات، ال يعني األمر 
أن املحافظن سيغيبون عن املشهد، أو أنهم 

باتوا أضعف من السابق، 
الـــبـــرملـــان املــقــبــل  الـــواضـــح أن صــــورة  إال أن 
الرئيس  خطط  مــع  انسجامًا  أكثر  ستكون 

روحاني املستقبلية.

للبرملان،  النهائية  النسخة  تسليم  الدستور 
أعــلــن »الــتــكــتــل الــوطــنــي الـــفـــيـــدرالـــي« رفــضــه 
بالعودة  مطالبه  دًا  مــجــدِّ الهيئة،  ملــخــرجــات 
عليه  والــتــعــديــل   ،1951 عـــام  ليبيا  لــدســتــور 
بما يواكب أوضــاع ليبيا حاليًا مع الحفاظ 
ويطالب  فيدراليات.  إلــى  ليبيا  تقسيم  على 
ممثلو التيار الفيدرالي بالهيئة، وهم من بن 
مدينة  إدراج  بــضــرورة  املقاطعن،  األعــضــاء 
بنغازي، عاصمة ثانية إلى جانب طرابلس. 
ودافــــــع الــتــكــتــل عـــن مــطــالــبــه بــحــجــة »حــفــظ 
اقــتــصــاديــًا بحصولها  لــيــبــيــا  حـــقـــوق شــــرق 
على حصتها من النفط الــذي ينبع أكثر من 
 أن 

ً
80 فــي املــائــة مــنــه مــن أراضــيــهــم«، مــعــلــال

»هناك مطالب في شرق ليبيا باالنفصال قد 
تتصاعد إذا لم ُيعترف بفيدرالية الشرق، وأن 

له كيانه الذاتي«.
لــكــن عـــمـــران تــقــلــل مـــن شـــأن تــأثــيــر األعــضــاء 
املــقــاطــعــن، مــعــتــبــرة أنــهــم ال يــشــكــلــون عـــددًا 
ــة إلـــــــى أن عـــــددهـــــم غــيــر  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ مــــــؤثــــــرًا، بـ
مقاطعتهم  علقوا  أعضاء  »فهناك  منضبط، 
ــران: »لــقــد  ــمـ وعــــــادوا إلــــى الـــعـــمـــل«. وتـــقـــول عـ
ســعــت الــهــيــئــة، مــــرات عــدة،لــلــقــاء املــقــاطــعــن 
تحويل  آخرها  وكــان  لطلباتهم،  واالستماع 
جلسات الهيئة إلى مدينة صاللة في سلطنة 

ُعمان«، من دون تسجيل أي نجاح. 
النهائية  املــســودة  الدستور  هيئة  واعتمدت 
فـــي مــقــرهــا بــمــديــنــة الــبــيــضــاء شـــرق الــبــالد، 
في 21 إبريل/ نيسان املاضي، قبل أن تسلم 
لجنة العمل نسخة منها لرئيس البرملان في 
طبرق في 24 من الشهر ذاته. وبحسب إعالن 
الهيئة، فإنها تنتظر إجراءات موافقة برملان 
طبرق باعتباره الجهة التشريعية في البالد 
لــطــرح املـــســـودة لــلــتــصــويــت عــلــيــهــا مـــن قبل 
الشعب قبل اعتمادها بشكل نهائي كدستور 

دائم للبالد إلنهاء املرحلة االنتقالية.

الخرطوم ـ العربي الجديد

العلن  إلــى  خرجت أزمــة مكتومة 
عــــقــــب إعــــــــالن تــــرســــيــــم الــــحــــدود 
والسعودية  مصر  بــن  البحرية 
اعتبر مثلث حاليب وشالتن  الــذي  أخيرًا، 
جــزءًا من األراضـــي املصرية، ما أثــار موجة 
احـــتـــجـــاج فـــي األوســـــــاط الـــســـودانـــيـــة الــتــي 
في  الحكومة  بــدأت بتوجيه سهامها نحو 
الخرطوم وتتهمها بالتهاون في استعادة 
املثلث، ال سيما أنها ظلت صامتة ملا يزيد 
السيطرة  تاريخ  عامًا،  وعشرين  أربعة  عن 

املصرية على املثلث.
وسارع وزير الخارجية السوداني إبراهيم 
عــادل  السعودي  إلــى تهنئة نظيره  غــنــدور 
الجبير بــاتــفــاق الــحــدود مــع مــصــر، والــذي 
أعاد جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض، 

رياح حاليب وشالتين
تحرك سوداني لالنقالب 

على االتفاق السعودي المصري

أوًال بأول
عادت أزمة مثلث حاليب وشالتين بين مصر والسودان إلى الواجهة، بعد ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض الذي اعتبر المثلث جزءًا 

من األراضي المصرية، ما دفع الخرطوم للتحرك رفضًا لهذا اإلعالن

القيادة السودانية 
تتحرك في 3 اتجاهات 

الستعادة المبادرة
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وهـــي تهنئة أثــــارت غــضــبــًا ســودانــيــًا على 
ل اعترافًا سودانيًا 

ّ
اعتبار أنها يمكن أن تمث

باالتفاق الذي ضم مثلث حاليب وشالتن 
ملصر، خصوصًا أن هناك سابقة في محكمة 
الدولية اعتبرت أي حديث من وزير  العدل 
بمثابة  كــان شفاهيًا  الــدولــة وإن  خــارجــيــة 

التزام للدولة املعنية.
الخارجية السودانية عــادت وأصــدرت  لكن 
بــيــانــًا بــعــد نــحــو يــومــن مــن إعـــالن االتــفــاق 
الـــســـعـــودي املــــصــــري، لــتــؤكــد رفــضــهــا ضم 
مثلث بلدات حاليب وشالتن وأبــو رمــادة 
إلى مصر باعتبارها »مناطق نزاع وأراضي 
ســودانــيــة«، مــؤكــدة أنها تملك مــن الوثائق 
ــــذرت  ــاطـــق. وحـ ــنـ مــــا يـــؤكـــد حــقــهــا بـــهـــذه املـ
الخارجية في بيانها القاهرة من االستمرار 
في الخطوة، وطالبتها بالجلوس للتفاوض 
الــدولــي،  للتحكيم  الــلــجــوء  أو  املــلــف  لحسم 
وهو أمر سارعت مصر إلعــالن رفضها له، 
عــبــر تــصــريــح ردًا عــلــى الــبــيــان الــســودانــي، 
لــتــشــدد عــلــى فـــرض ســيــادتــهــا عــلــى املثلث 

باعتباره أراضي مصرية.
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن املــــوقــــف املــــصــــري مــن 
شأنه أن يضع الدولتن في حالة املواجهة، 
ــاذ ردة فعل  الـــخـــرطـــوم التـــخـ كــمــا ســيــقــود 
ملف سد  فــي  القاهرة  على  بالضغط  قوية 
ــاول فــيــه  ــيــــوبــــي، والـــــــذي تــــحــ الــنــهــضــة األثــ
في  مواقفها  لتبني  الخرطوم  جــّر  القاهرة 
ــتـــشـــددة فــي  ــواقــــف األثـــيـــوبـــيـــة املـ مـــقـــابـــل املــ
ــــارت خــطــوة الــقــاهــرة إجـــراء  هـــذا املــلــف. وأثـ
مناورات عسكرية في جنوب مصر، حفيظة 
الــذي ســرب تصريحات  السوداني  الجانب 
خرجت بها الصحف السودانية تتهم مصر 

ــر الـــخـــرطـــوم لــلــحــرب بــالــنــظــر  بــمــحــاولــة جـ
للقوة غير املتكافئة.

»العربي  لـ وتقول مصادر حكومية سودانية 
الــجــديــد«، إن »خــيــار وضــع اليد على حاليب 
الجيش  فــي  ِقبل متشددين  مــن  ــرح 

ُ
ط بالقوة 

والــحــكــومــة الــســودانــيــة لــلــرد عــلــى اســتــفــزاز 
مــصــر ورفــضــهــا الــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة عبر 
إرسال قوات إلى حاليب الستعادتها وإعالن 
حالة التعبئة العامة، أسوة بما تم في العام 
عسكريًا  حــاليــب  مصر  احتلت  عندما   1958

واستعادها السودان«.
ــادر أن الــحــكــومــة الــســودانــيــة  وتــكــشــف املـــصـ
تتحرك حاليًا في ثالثة اتجاهات لحسم ملف 
حاليب بعد تطورات االتفاق املصري األخير 
مع السعودية، تتصل في حمل القاهرة على 
ــفـــاوض بــمــســاعــدة الــــريــــاض، أو الــقــبــول  ــتـ الـ
بالتحكيم الدولي، أو إحالة امللف إلى محكمة 
إلــى خطوات  املصادر  وتلفت  الدولية.  العدل 
الــخــرطــوم أخــيــرًا حـــول خيار  فعلية بــدأتــهــا 

التوّجه للمحكمة الدولية.
وترتفع أصوات سودانية مطالبة باستخدام 
الـــقـــاهـــرة، عبر  مــواجــهــة  فـــي  الــضــغــط  أوراق 
إثارة ملف نهر النيل وتوقيع الخرطوم على 
اتفاقية عنتيبي الخاصة بتقسيم مياه النيل 
ــاء اتــفــاقــيــة 1959  ــغـ وفــقــًا ألســـس جـــديـــدة وإلـ
عــلــى نصيب  مــصــر  بموجبها  الــتــي حصلت 
ــاه. األمـــــر الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن  ــيــ األســـــد مـــن املــ
يؤثر على نصيب مصر من املياه، إلى جانب 
ــفـــادة مصر  ــتـ املــطــالــبــة بــتــعــويــضــات عـــن اسـ
مــن نصيب الـــســـودان مــن مــيــاه الــنــيــل لــقــرون 
خصوصًا  قليلة،  أصـــوات  بـــدأت  كما  سابقة. 
في شرق البالد تتحدث، عن مواجهة مسلحة 

الستعادة املنطقة.
وبدأ النزاع حول مثلث حاليب وشالتن بعد 
اســتــقــالل الـــســـودان بــعــامــن، مــع إعـــالن مصر 
الحكم  اتفاقية  املثلث بموجب  سيادتها على 
الرغم  الــعــام 1899، على  فــي  ــعــة 

ّ
املــوق الثنائي 

مـــن الــتــعــديــل الــــذي طــــرأ عــلــى تــلــك االتــفــاقــيــة 
نافذة.  وظلت  توقيعها  مــن  أعـــوام  ثالثة  بعد 
وتــصــاعــد الــنــزاع بــن الـــســـودان ومــصــر حــول 
حاليب إلى أن وصل إلى مجلس األمن الدولي 
عام 1958، وما زال امللف ضمن أجندة املجلس، 
كما عمد السودان لتجديد الطلب في مجلس 

األمن بشكل دائم، وكان آخره العام الحالي.
ووضـــعـــت مــصــر يــدهــا عــلــى حــاليــب مــرتــن، 
لكنها في املرة األولى انسحبت منها وعادت 
حـــاليـــب لـــلـــخـــرطـــوم، قــبــل أن تـــعـــود الــقــاهــرة 
وتسيطر عليها مرة أخــرى قبل نحو عقدين 
مـــن الـــزمـــن عــقــب مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال الــرئــيــس 
املـــصـــري املــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك فـــي أديـــس 

ابابا، واتهام السودان بتدبيرها.
ويرى مراقبون سودانيون أن السودان تباطأ 
في إدارة امللف، إذ كــان عليه إرســال مذكرات 
انتباههما  للفت  والــســعــوديــة  ملصر  رسمية 
حـــتـــى ال يــشــتــمــل تـــرســـيـــم الــــحــــدود بــيــنــهــمــا 
فــي الــبــحــر األحــمــر منطقة حــاليــب وشــالتــن 
ــًا مـــتـــنـــازعـــًا عــلــيــهــا، وذلــــك  ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا أرضــ

أصيب ستة أشخاص في هجوم شنه مسلحون يمتطون جماًال على 
المتحدة  األمم  في  مصادر  وأكدت  لالجئين.  دارفــور  مخيمات  أحد 
حصول الهجوم، لكنها لم تعط تفاصيل إضافية. وحصل الهجوم 
في ساعة متأخرة من ليل السبت في مخيم كلمه بجنوب دارفور، أحد 
المخيمات الكبيرة التي استقر فيها نحو 100 ألف من الفارين من الحرب 
ويعتبر  للحكومة.  موالين  ومقاتلين  مسلحة  جماعات  بين  الدائرة 
المخيم معقًال لمناصري المعارضة، وسبق له أن شهد، خالل السنوات 
الماضية، هجمات عدة. وأدت الحرب األهلية منذ عام 2003 إلى فرار 

2.5 مليون شخص من منازلهم، وفق أرقام األمم المتحدة.

سويسي،  سالم  الليبي  العقيد  مجهولة  مسلحة  مجموعة  اغتالت 
رئاسة  وقالت  طرابلس.  العاصمة  غرب  ترهونة  بمدينة  منزله  أمام 
مجموعة  إن  سويسي،  نعت  التي  الليبي،  للجيش  العامة  ــان  األرك
منطقة  في  منزله  أمام  الرصاص  من  وابًال  عليه  أطلقت  مسلحة 
أن  إلى  الفتة  السبت،  يوم  إجازته  يوم  يقضي  كان  حيث  ترهونة 
رئاسة  أصدرته  بيان  وبحسب  بالفرار.  ذلك  بعد  الذت  المجموعة 
األركان  لرئاسة  التابعة  الكتيبة »174«  يرأس  الليبية، فإن سويسي  األركان 
سويسي  ــرف  وُع بطرابلس.  الدفاع  وزارة  مقر  بتأمين  والمكلفة 

بموقفه الرافض لالتفاق السياسي ومخرجاته.

أصدرت المحكمة الدستورية في السودان، أمس األحد، حكًما يقضي 
بمعاودة صدور صحيفة أغلقها األمن السوداني في ديسمبر/كانون 
األول الماضي. وقال رئيس تحرير صحيفة »التيار«، عثمان ميرغني، لوكالة 
»األناضول«: »استلمنا اليوم )أمس( قرار المحكمة الدستورية الذي يسمح 
لنا بمعاودة الصدور«. وأضاف أن الصحيفة »ستعاود الصدور خالل األيام 
القليلة المقبلة«. وفي ديسمبر/كانون األول الماضي، علق جهاز األمن 
والمخابرات صدور الصحيفة ألجل غير مسمى وبقرار شفهي، حسبما 
له الصحف  إدارة تحريرها وقتها. وكان أقسى إجراء تعرضت  أفادت 
السودانية في فبراير/شباط 2015، عندما صادر جهاز األمن التابع لرئاسة 

الجمهورية، نسخ أكثر من 10 صحف دفعة واحدة بعد طباعتها.

استهداف مخيّم لالجئين في دارفور

اغتيال ضابط في طرابلس

المحكمة تسمح بعودة »التيار«

وليد التليلي

يحبس الليبيون أنفاسهم، 
املواطنون البسطاء، األبرياء 
الذين ال هّم لهم إال أن يذهب 

أبناؤهم إلى املدارس ويعودون 
ساملني، املرضى الذين يبحثون 

عن دواء مفقود، املرأة التي لم 
تخرج منذ سنوات إلى فضاء 

أخضر لتتنفس هواء نقيًا 
مع أطفالها بدون سماع دوي 

رصاص، وبدون خوف من 
تردي الوضع فجأة.

وعلى الرغم من أن بعض املدن 
الليبية تعيش بشكل هادئ، 
بعيدًا عن تعقيدات الوضع 
ستثنى 

ُ
األمني، إال أنها ال ت

من بقية املشاكل التي تعرفها 
كل املدن، مثل أزمة السيولة 
وغياب املؤسسات وتدهور 

قيمة العمل... كل هذه املشاكل 
مقدور عليها ويمكن أن تجد 
 بسرعة، لكن الخوف 

ً
لها حال

الذي يسيطر على الجميع 
اليوم يتمثل في إمكانية انزالق 

الوضع األمني العام وتوّسع 
املواجهات إلى أقاليم عديدة، إذا 

لم يتمكن الليبيون من إيجاد 
صيغة للتفاهم حول مدينة 
سرت، التي أصبحت تشكل 

لحظة مهمة وحاسمة بالنسبة 
للفرقاء في شرق البالد 

وغربها.
وأمام البيانات املتضادة 
والتصريحات املستفزة 

وتحدي كل طرف لآلخر، 
يتضح مرة أخرى أّن النخبة 

الليبية السياسية عاجزة عن 
السماع، ومصابة كغيرها 

من نخب الربيع العربي بداء 
الصمم السياسي والعمى 

اإليديولوجي، ولم تتمكن من 
تجاوزه والنظر إلى مصلحة 

األوطان. وأمام عجز الليبيني عن 
التحاور في ما بينهم، وفشل 

املبعوثني األمميني وكل الوسطاء 
األوروبيني املعنيني بامللف 

الليبي، وأمام هذا التهديد الجديد 
بنسف النزر القليل الذي تحقق 

إلى اآلن، وهدم كل شيء، تحتاج 
ليبيا اليوم بالتأكيد إلى وسيط 

أو دولة تجمع املتعارضني، 
بأقصى سرعة ممكنة، ملنع 

الكارثة وتفادي الصدام.
لكن من تكون هذه الدولة؟ ومن 
يكون هذا الوسيط؟ وهل ترغب 

الدول الكبرى حقيقة في حل 
املشكلة الليبية وجمع الفرقاء 
وإعادة االستقرار إلى املنطقة، 

مثلما تقول تصريحاتها 
املتواترة؟ أم أن املشروع أكبر، 

م ومكتوب؟
ّ
واملصير محت

صاب 
ُ
أمام كل هذه االسئلة، ن

باليأس والخجل، كيف نعجز 
أن نجلس معًا، نحن أبناء 

الوطن الواحد، الذي سيقتلنا 
رصاصنا املتبادل، وندعو 

غريبًا، مرة أخرى، ليجمعنا 
معًا على طاولة بعيدة في 

غرف نائية، فقط لنتحدث معًا، 
بسبب غبائنا السياسي، ونهم 

على السلطة، ستضيع من 
الجميع إذا تهدم البلد؟

للحديث 
تتمة

من يجمع 
الليبيين؟

مع الحدث

رصد تحليل

إلثــبــات الــحــقــوق الــقــانــونــيــة والــســيــادة على 
املــنــطــقــة، مــشــيــريــن إلـــى أن الــتــهــاون فـــي تلك 

الخطوة يضر بمصلحة السودان.
تلجأ  أن  عسكريون  محللون  يستبعد  فيما 
ــــى احـــتـــالل  الـــخـــرطـــوم فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن إلـ
حاليب عسكريًا بالنظر للقوة غير املتكافئة 
مــع الــقــاهــرة وانــشــغــال الــخــرطــوم بــالــحــروب 
 عــن إرســالــهــا قـــوات للحرب 

ً
الــداخــلــيــة، فــضــال

في اليمن في إطار التحالف العربي.
ــيـــاســـي الــــســــودانــــي  ــلـــل الـــسـ ويـــســـتـــبـــعـــد املـــحـ

الــطــيــب زيـــن الــعــابــديــن، أن تــتــجــه الــخــرطــوم 
أكــثــر، معتبرًا  املــلــف  فــي هــذا  التصعيد  نحو 
ــا تــفــتــقــر لـــلـــقـــدرة فــــي مـــواجـــهـــة الـــقـــاهـــرة  أنـــهـ
دبلوماسيًا وعلى املستوى الدولي، الفتًا إلى 
»ثقة السودان بأن السعودية ستنحاز ملصر 
في التصعيد بسبب مصالحهما املتشابكة«. 
ويــــشــــيــــر إلـــــــى عـــــــدم الـــتـــصـــعـــيـــد الــــســــودانــــي 
بتجاهل استدعاء سفير مصر أو السعودية 
أو االحتجاج على  الخرطوم لالستفسار  في 
سبت ملصرين 

ُ
ن التي  والتصريحات  االتفاق 

ودبــلــومــاســي ســـعـــودي بــســيــادة مــصــر على 
مثلث حاليب، على الرغم من أنها منطقة نزاع 
الخطوة  أن  السيادة عليها. ويــرى  حسم 

ُ
ت لم 

ــان عــــن الــخــارجــيــة  ــيـ ــة بــــإصــــدار بـ ــيـ الـــســـودانـ
»كانت مجرد رسالة للشارع السوداني، لكن 
فّعل خطوات جادة في 

ُ
الخرطوم ال تريد أن ت

امللف أو تدخل في مواجهة مع القاهرة تسهم 
في عرقلة عالقاتها مع الرياض«.

العالقات  ملف  فــي  الخبير  يلفت  جهته،  مــن 
السودانية املصرية ماهر أبو الجوخ، إلى أن 
هذه األزمة بن الدولتن ظلت كامنة وصامتة 
تتحرك بن الحن واآلخــر، معتبرًا أن »مصر 
فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن لـــيـــس لـــديـــهـــا اســـتـــعـــداد 
ملناقشة قضية حاليب وشالتن، ال سيما بعد 
الضجة التي صاحبت إعالن تبعية جزيرتي 
ُيفسر  ما  وهــذا  للسعودية،  وصنافير  تيران 
رفض مصر للتفاوض والتحكيم«. ويرى أبو 
الجوخ أن دخول السعودية في امللف بالنظر 
ملــصــالــحــهــا مـــع مــصــر والــــســــودان مـــن شــأنــه 
إحـــــداث انـــفـــراجـــة فـــي املــلــف ملـــا لــلــريــاض من 
تأثير على البلدين، مستبعدًا فرضية الحرب 
بـــن الــبــلــديــن تــمــامــًا بــســبــب كلفتها الــعــالــيــة 

وانهماك الطرفن بالقضايا الداخلية.
مــقــابــل ذلـــك، يخشى ســودانــيــون مــن تغليب 
التي  املنطقة  فــي  االســتــفــتــاء  لخيار  الــقــاهــرة 
ــبـــر تــوفــيــر  ــلـــهـــا عـ حــــاولــــت أن تــســتــقــطــب أهـ
الـــخـــدمـــات، فـــي حـــن ظــلــت الــخــرطــوم بعيدة 
مسؤول  أي  إن  حتى  السنن،  لعشرات  عنها 
حكومي سوداني لم يقم بزيارة املنطقة طيلة 
التي سيطرت عليها مصر، ما ُيرجح  الفترة 

أن ينحاز أهل املنطقة للقاهرة.
استبعاد تطور الخالف إلى مواجهة عسكرية نظرًا النعدام التكافؤ بين الجيشين )محمد الشامي/األناضول(

توقعات بترشح رضا عارف لرئاسة البرلمان )بهروز 
مهري/فرانس برس(
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القاهرة ـ العربي الجديد

بــعــد ســلــســلــة مـــن املـــفـــاوضـــات الــثــالثــيــة )مـــصـــر، والــــســــودان، 
 ملف أزمـــة ســد النهضة انتقل 

ّ
وإثــيــوبــيــا( الــفــاشــلــة، يــبــدو أن

أن  إذ تكشف مصادر سياسية مصرية  العليا،  القيادات  إلــى 
السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  دعــا  املصري  املخابرات  جهاز 
لعقد اجتماع عاجل، هذا األسبوع، لبحث آخر التطورات في 
في  للقاهرة  الحرج  املوقف  بعد  اإلثيوبي  النهضة  سد  ملف 
»العربي الجديد« إن  املفاوضات. وتقول املصادر السياسية لـ
القاهرة  قدمتها  التي  املطالب  كافة  رفــض  اإلثيوبي  الجانب 
سواء بإيقاف اإلنشاءات املتعلقة باملراحل النهائية للسد إلى 
حن االنتهاء من دراسات املكاتب الفنية الخاصة بعوامل أمان 

السد، أو تبطيء اإلنشاءات في هذه املراحل. 
 أديس أبابا انتهت خالل الفترة املاضية 

ّ
وتوضح املصادر أن

السد،  مــن  الكهرباء  بتوليد  خــاصــة  توربينات   6 تركيب  مــن 
اثنن فقط بشكل مبدئي في هذه  بعدما كان االتفاق تركيب 

املرحلة.
 الـــقـــاهـــرة لـــجـــأت، أخــيــرًا، 

ّ
ــادر ذاتـــهـــا عـــن أن كــمــا تــكــشــف املـــصـ

السودان،  السعودية لتطلب وساطتها لدى  العربية  للمملكة 
الوقت  في  املصري  النظام  على  السياسي  الضغط  لتخفيف 
بضرورة  للقاهرة  الخرطوم  مطلب  بعد  وخصوصًا  الــراهــن، 
ــأن مــثــلــث حـــاليـــب وشـــالتـــن  ــشـ ــبـــاشـــرة بـ فـــتـــح مـــفـــاوضـــات مـ
املتنازع عليه بن الجانبن، في ضوء االتفاق األخير بن مصر 

ي تيران وصنافير للمملكة.
َ
والسعودية في ضم جزيرت

وتشير املصادر إلى أن القاهرة طالبت الرياض بما تملكه من 
مــركــز ثقل لــدى الــنــظــام الــســودانــي، بــضــرورة مــمــارســة دور في 
توحيد املــوقــف الــســودانــي مــع الــرؤيــة املصرية فــي معركة سد 
النهضة في ظل انحياز واضح من جانب الخرطوم ألديس أبابا. 
وتلفت هذه املصادر إلى أن القاهرة أكدت للرياض في ضوء 

ه »لن يكون 
ّ
التقارب امللحوظ في العالقة بن البلدين، أخيرًا، أن

بمقدورها القيام بأي دور سياسي في املنطقة العربية، قبل 
عـــام في  يــعــّد قضية رأي  الـــذي  النهضة  مــلــف ســد  أن تحسم 

مصر«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس الــســودانــي عــمــر الــبــشــيــر، فــي حــوار 
الــســبــت، إن »مـــوضـــوع ســد النهضة  تــلــفــزيــونــي، أمـــس األول 
حظي بتشاور موّسع بن الطرفن السوداني واإلثيوبي، منذ 
أن كان فكرة، وقبل بدء العمل عليه«، مشيرًا إلى أن الحكومة 
السد  أن  ورأت  مستفيض،  بشكل  األمـــر  »درســــت  الــســودانــيــة 

سيحقق العديد من الفوائد«.
إنه  البشير  قــال  املــشــروع،  ظ مصر على 

ّ
مــا يخص تحف وفــي 

اللقاءات مع الحكومة املصرية، وهناك  الكثير من  »تم إجــراء 
تــفــاهــمــات بــن الــــدول الــثــالث )مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان(، 
بيننا«.  لشراكة حقيقية  ونــؤســس  رابــحــًا،  الكل  يكون  بحيث 
 »العالقات اإلثيوبية السودانية شهدت نقلة كبيرة 

ّ
وأضاف أن

اتفقا على  البلدين  أن  إلــى  التكامل«، مشيرًا  إلــى  التعاون  من 
جعل الحدود بينهما جسرًا لتبادل املصالح. وهذا النموذج أو 
هذه القناعة انتقلت إلى معظم دول اإلقليم، وهناك تفاهم كبير 
جدًا، خصوصًا في دول القرن اإلفريقي؛ السودان، والصومال، 

وجيبوتي، وإثيوبيا«.
وكان رئيس املجلس العربي للمياه وزير املوارد املائية والري 
ر من أنه 

ّ
في الحكومة املصرية األسبق، محمود أبوزيد، قد حذ

إذا استمر حجز املياه في سد النهضة وعلى جزء من حصة 
مــصــر مــن املــيــاه ستتأثر الــكــهــربــاء املــولــدة مــن الــســد العالي 
بنسبة تزيد عن 40 في املائة، وهو ما يشكل خطرًا على األمن 
املقبلة. وكــشــف أن مصر في  الــســنــوات  الــقــومــي للبالد خــالل 
حاجة ماسة ملوارد مائية بديلة ال بد أن تؤمنها الحكومة بدءًا 
من اليوم، سواء عبر تحلية املياه أو استخراج املياه الجوفية 

 كان كالهما مكلفًا ماليًا.
ْ
من باطن األرض، وإن

سد النهضة على طاولة المخابرات 
والسيسي... والقاهرة تستغيث بالرياض

وائل قنديل

جاء الوقت الذي أعتذر فيه لتوفيق 
عكاشة، عن ظلٍم مارسته عليه، 

عندما اعتبرته نموذجًا لإلسفاف 
واحتقار العقل. نعم ظلمت توفيق 
عكاشة، عندما اعتبرت أن وضعه 
في سياق واحد مع أحمد عكاشة، 

نوع من العقاب لألخير. غير أن األيام 
تثبت أن من الظلم تشبيه أي إنسان 
بأحمد عكاشة. قبل شهور عديدة 
قلت إنني كنت أتصور أن املسافة 

بعيدة جدًا بني أحمد عكاشة أستاذ 
الطب النفسي، وبني توفيق عكاشة 
صاحب قناة الثورة املضادة، على 
اعتبار أن األول »سيكولوجيست« 
والثاني »مونولوجيست«. غير أنه 

تبنّي أن ما يفصل بينهما هو فقط 
»مسافة السكة«. واعتبرت أن ما 

يقدمه عكاشة »السيكولوجيست« 
لعبد الفتاح السيسي على مائدة 

الكالم في الطب النفسي، ال يختلف 
بحال من األحوال عما يأتي به توفيق 

عكاشة على قناته، كالهما يتخذ 
الدجل سلمًا للصعود إلى دماغ 

املتلقي، لتعبئته بهالوس عن عبقرية 
الجنرال السيسي.. كالهما كذلك 

يحتقر املتلقي ويعتبره سلة لنفاياته 
املعلوماتية، وتلك التي يغلفها بكومة 

من املصطلحات الضخمة التي ال 
تحمل أي معنى.. وكالهما يفترض 
فيمن يستمع إليه الضحالة والغباء، 

بما يجعله واثقًا من أن ما يقوله 
سيؤثر.

كان ذلك ملناسبة أعجب وأسوأ تحليل 
نفسي يصدر من عالم السلطة 

ملقاطعة املصريني االنتخابات في 
زمن عبد الفتاح السيسي، حيث 

قال في أسباب املقاطعة إن »تأجيل 
الزواج نظرًا للظروف املادية، في عدد 

كبير من دول العالم، ومنها مصر، 
تسبب هذا األمر في إيجاد حالة من 
الكبت الجنسي لدى بعض الشباب.. 
ما يؤدى إلى انصراف الشباب إلى 

 والنوم نهارًا، 
ً
النت لفترات طويلة ليال

ما يعمل على ابتعاد عدد منهم عن 
االنتخابات«. في تلك اللحظة كان 
 مع توفيق 

ً
أحمد عكاشة متعادال

عكاشة: كالهما يكره ثورة يناير، 
ويحتقر جمهورها.. األول يعتبر 

كل من ال يسيل لعابهم أمام جنراله 
قطيعًا من املكبوتني جنسيًا، والثاني 

يرى في من ال يسمع كالمه سربًا 
من البهائم. اآلن،  أحمد عكاشة، 

رئيس الفريق االستشاري العلمي 
للسيسي، يتجاوز توفيق عكاشة 

في اإلمعان في احتقار الشعب 
املصري، ويتفوق عليه بفارق كبير 

من نقاط اإلهانة والوضاعة، حني 
يقول، خالل حواره في برنامج »90 
دقيقة«، مع  معتز بالله عبد الفتاح، 

على قناة »املحور«، الجمعة، إن 
»إعطاء الحرية والديمقراطية لجاهل 

مثل إعطاء السالح ملجنون«. هنا 
يتقمص عكاشة شخصية جنرال 

املخابرات الراحل، عمر سليمان، حني 
قال إن الشعب املصري غير مهيأ 
للديمقراطية، تلك املقولة التي وجد 
فيها عبد الفتاح السيسي ضالته، 
واستخدمها في الداخل والخارج، 

مخاطبًا الغرب بأن الديمقراطية خطر 
على املصريني. يروج عكاشة لنظرية 

السيسي »ما تسمعوش كالم حّد 
غيري« بنوع من التدليس واالحتيال 

املقصود حني يضيف: »مفيش 
طبطبة وال ِحنّية في الجيش، عشان 
كده في إنجازات، ألن هناك وسائل 
عديدة للثواب والعقاب« وهنا مربط 
الفرس: ال إنجازات مع الديمقراطية، 

فاإلنجازات تأتي من االستبداد 
»العسكري«. في هذه اللحظة يبدو 

توفيق عكاشة من الحمائم، أمام هذه 
الحالة من »الصقورية الفاشية« التي 
يتسربل بها الجنرال أحمد عكاشة.

فاشية أحمد عكاشة طرحت سريعًا 
في جامعته، حيث خرج واحد من 

تالميذه أمس بأغرب تحليل النتشار 
وسم »حلب تحترق«، اليوم، عبر 
مواقع التواصل، ذاهبًا إلى أن هذا 

التضامن الواسع »ما هو إال حرب 
نفسية على الوطن العربي والعالم من 

أجل تبرئة الجماعات اإلرهابية من 
ممارسات القصف اليومي للمدنيني«، 

وذلك »من أجل تشتيت انتباه العالم 
عن العمليات الباسلة التي تقوم 

بها قوات الجيش السوري من أجل 
تطهير سورية من اإلرهاب«... مرة 

أخرى: كل هذه العاهات العكاشية في 
وطن واحد؟

اعتذار واجب 
لتوفيق عكاشة

مرور 
الكرام



قياديون يتفاوضون مع كابول ويعّمقون أزمة الحركة

»طالبان« نحو مزيٍد من التفكك

موجات المهاجرين تكشف عيوب نظام اللجوء
أوروبا على عتبة تعديل اتفاقية »دبلن«

»شبكة حقاني« تبذل 
جهودًا حثيثة لترميم 

الصف الطالباني

خضعت اتفاقية دبلن 
للتعديل للمرة األخيرة 

في عام 2013

كابول ـ صبغة اهلل صابر

األوســاط  فــي  رحــت 
ُ
ط كلمــا 

قضيــة  والسياســية،  اإلعالميــة 
مــع  »طالبــان«  حركــة  مصالحــة 
الحكومــة األفغانيــة، تصــّدر اســم املــال، عبــد 
املعارضــن  قائمــة  طليعــة  ذاكــر،  القيــوم 
للحــوار مــع الحكومــة، التي تصفهــا الحركة 

»العميلة«.  بـ
شرت الكثير من األخبار 

ُ
وفي هذا السياق، ن

فــي األيــام األخيــرة حيــال ذاكــر، الــذي تــرأس 
لســنوات  »طالبــان«  فــي  العســكرية  اللجنــة 
طويلــة، وهــو معــروف فــي صفوفهــا بعلمــه 
التــي  األخبــار  ومــن  العســكرية.  وحنكتــه 
تفــاوض  ظهــر 

ُ
ت التــي  تلــك  كانــت  بــرزت، 

مــع  الحركــة  فــي  آخريــن  وقياديــن  الرجــل 
الســابق،  موقفــه  عكــس  علــى  الحكومــة، 
وموقــف »طالبــان« الحالــي الرافــض الحــوار 

واملصالحة.

تبّدل المواقف
مبايعــة  »طالبــان«  إعــالن  مــن  أيــام  بعــد 
أختــر  املــال  الحالــي،  الحركــة  زعيــم  ذاكــر 
»أمير  ــب في صفوف الحركة بـ

ّ
منصــور، امللق

وقياديــن  العلمــاء  بوســاطة  املؤمنــن«، 
فــي الحركــة، تداولــت وســائل إعــالم محليــة 
نبــأ الحــوار بــن ذاكــر والحكومــة األفغانيــة. 
وأثــار هــذا األمــر اســتغراب جميــع األوســاط 
البــدء،  فــي  »طالبــان«.  وأقلــق  األفغانيــة، 
ــب علــى القضيــة، إذ كان ذاكــر 

ّ
ســيطر الترق

وكان  »العميلــة«،  بـ الحكومــة  دائمــا  يتهــم 
الحوار أحد أبرز أسباب خالفاته مع قيادات 
»طالبــان«، إال أن رســالة ذاكــر إلــى الحركــة، 
التــي دعاهــا فيهــا إلى الحوار مــع الحكومة، 
 غّير موقفه. ويدعو ذاكر، في 

ً
تفيد بأنه فعال

رسالته، القيادة إلى »تغيير سياساتها إزاء 
الحكومــة األفغانيــة وإزاء املجتمــع الدولــي، 
ومــع  األفغانيــة  الحكومــة  مــع  والتفــاوض 
 نهائــي 

ّ
الواليــات املتحــدة، ألجــل إيجــاد حــل

للقضية«.
فــي هــذا الصدد، تكشــف صحيفة »ســرخط« 
 عــن مصــدر حكومــي رفيــع، لم 

ً
املحليــة، نقــال

تذكــره، أن »عــددًا مــن القياديــن فــي حركــة 
ذاكــر،  القيــوم  عبــد  املــال  بزعامــة  طالبــان، 

ذاكــر  بــن  الحــوار  أن  ويبــدو  األخيــرة.  
ر على الوضع 

ّ
ومؤيديــه مــع الحكومة، قد أث

امليدانــي فــي بعــض مناطــق الجنــوب، بعــد 

بعــض  مــن  املســلحة  القــوات  انســحاب 
املناطق، مما طرح تســاؤالت كثيرة.

لم يعرف أحد الســّر من وراء االنســحاب، مع 
أن األقاويــل كثــرت بشــأنه، إال أن الصحيفــة 
تّدعــي بــأن الحكومــة األفغانيــة تركــت تلــك 
املناطــق ألتبــاع ذاكــر وقياديــن موالــن لــه. 
وأن الهــدف مــن وراء ذلــك، كــي يتمكــن هؤالء 
أفغانســتان،  داخــل  لهــم  قواعــد  إنشــاء  مــن 
وكي ُينهوا سيطرة باكستان، وفق اّدعاءات 

الصحيفة.

الميدان يحاور الحكومة
ومــن بــن القــادة الذيــن بــدأوا التفــاوض مــع 
الحكومــة تحــت إمرة ذاكــر: املال عبد املطلب، 
واملــال فيضــو، وحافظ غــالم، واملولوي عزيز 
قــادة  وجميعهــم  اللــه.  محــب  وقــاري  اللــه، 
ميدانيون في جنوب أفغانســتان، ويملكون 
نفــوذًا قويــا فــي هلمنــد وقندهــار وزابــل، مع 
العلــم بأنــه بعــد تعّرض »طالبــان« لخالفات 
ع الحركــة إلى جماعات 

ّ
داخليــة حــادة، وتوز

عــدة، بــدأت »شــبكة حقانــي« تبــذل جهــودًا 
حثيثة لترميم الصف الطالباني. 

وفــي هــذا اإلطــار، تــّم تعيــن املــال يعقــوب، 
نجــل زعيــم الحركة الراحل املال محمد عمر، 
رئيســا للجنــة العســكرية، وعمــه، املــال عبــد 
لحركــة  املركــزي  للمجلــس  عضــوًا  املنــان، 

طالبان.

الخطر على »طالبان«
وُيعتبر أن الهدف من إجراء تلك التعيينات 
هــو تفــادي أكبــر قــدر ممكــن مــن الخالفــات، 
التي عصفت بحركة »طالبان«، بعد اإلعالن 
مــن  يوليو/تمــوز  فــي  عمــر  املــال  وفــاة  عــن 
العــام املاضــي. ونتيجة لتلك الجهود جاءت 
مبايعة بعض القيادين لزعيم الحركة، املال 
أختر منصور، بعد أن رفضوا ذلك في بداية 
حقانــي«،  »شــبكة  أن  يــرى  مــن  ثمــة  األمــر. 
أكثــر تنظيمــا مــن »طالبــان« وأكثــر  كونهــا 
قربــا مــن باكســتان، تحــاول بســط الســيطرة 

على قيادة الحركة. 
كويتــا«  »شــورى  أن  القــادة  بعــض  ويــرى 
)مــا تبقــى مــن حكومــة طالبــان( علــى وشــك 
االنهيــار بســبب انعــدام الثقة بن أعضائها، 
وذلــك لتعــرض بعــض قيادييهــا الغتيــاالت 
غيــر  وجــوه  ودخــول  غامضــة،  واعتقــاالت 
الصــف  إلــى  الحركــة  أوســاط  فــي  معروفــة 

القيادي. 
علــى   

ً
فعــال كويتــا«  »شــورى  أن  صــّح  وإن 

املــال  توّصــل  حــال  وفــي  االنهيــار،  شــفا 
الحكومــة  مــع  اتفــاق  إلــى  وأنصــاره  ذاكــر 
األفغانيــة، فإنهمــا سيشــكالن خطــرًا كبيــرًا 
علــى »طالبــان«، وقــد تطــرح تســاؤالت حــول 
مستقبلها، ال سيما أن ثمة محاوالت في أن 
 »شــبكة حقاني« محل »شــورى كويتا« 

ّ
تحل

عت إلى جماعات عدة.
ّ
بعد أن توز

فــي هــذا الســياق، يشــير نائــب فــي البرملــان 
األفغانــي، حميــد زاي اللــي، فــي حديــث مــع 
»العربي الجديد«، إلى أن »الحركة انقســمت 
املــال  جماعــة  أهمهــا:  عــدة،  جماعــات  إلــى 
منصور، وجماعة املال رسول، وجماعة عبد 

القيوم ذاكر«. 
قــادة  مــن  وكثيريــن  »ذاكــر  أن  اللــي  ويؤكــد 
الحركــة يتحــاورون مع الحكومــة األفغانية، 
آثــارًا  وأن  باكســتان،  قبضــة  مــن  ــص 

ّ
للتخل

أن  ويبــدو  التطــور«.  عــن  ســتنجم  كبيــرة 
الحكومــة،  مــع  الحركــة  قــادة  ملفاوضــات 
انعكاســات إيجابيــة، والتحّســن فــي الوضع 
األمني في إقليم هلمند أكبر مثال على ذلك. 
ميدانيــن  قــادة  شــجع 

ُ
ست القضيــة  أن  كمــا 

آخرين على االنضمام إلى عملية الحوار.
الحــزب  مــن  وفــودًا  أن  بالذكــر  الجديــر 
»اإلســالمي« بزعامــة قلــب الديــن حكمتيــار 
زارت كابــول أخيــرًا، وال يــزال وفــد مهــم مــن 

الحزب يجري الحوار مع الحكومة. 
أنــه  إلــى  صحافيــة  تســريبات  وتشــير 
وأن  الطرفــن،  بــن  وشــيك  اتفــاق  »هنــاك 
الســابق،  الجهــادي  والقائــد  الحــزب  زعيــم 
إلــى  قريبــا  ســيأتي  حكمتيــار،  الديــن  قلــب 
فــي  لينخــرط  كابــول،  األفغانيــة  العاصمــة 
ســيضاعف  مــا  وهــو  السياســي«.  العمــل 
تحــاول  التــي  »طالبــان«،  قيــادة  مهمــة 
الحفــاظ علــى وحــدة الصف، وتواجه أعداًء، 
عدد كثير منهم هم من املنشقن عنها ومن 

املعارضن لها. 
قــد  التــي  الضغوطــات  علــى  عــالوة  وذلــك 
بعــد  تحديــدًا  عليهــا،  باكســتان  تمارســها 
التــي  األخيــر،  األفغانيــة  الحكومــة  موقــف 
أكدت أن باكســتان تعّهدت بالعمل امليداني 
الحــوار،  هــي  رفضــت  مــا  إذا  الحركــة  ضــد 

وهــي فعلت ذلك.

األفغانيــة  الحكومــة  مــع  الحديــث  بــدؤوا 
ســرًا«، مشــيرة إلى أن »مواقف قيادة الحركة 
األخيرة تسببت في تغيير الكثير من القادة 

مواقفهم«.
القــادة  »هــؤالء  أن  الصحيفــة  وتضيــف 
األفغانيــة  الحكومــة  مــع  الحديــث  لــوا 

ّ
فض

تعّرضهــم  مــن  بــداًل  األميركيــة،  والقــوات 
لضغوطــات باكســتانية، ال ســيما القيــادات 
الحركــة  قيــادة  لسياســات  املناوئــة 
إلــى  إشــارة  فــي  باكســتان«،  وسياســات 
اعتقــال واغتيــال قيــادات عارضــت املواقــف 
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فشــل  أوروبــا  فــي  الالجئــن  أزمــة  أظهــرت 
اتفاقيــة »دبلــن«، بعدمــا تعاملــت كثيــر مــن 
»األنانيــة  مــن  بكثيــر  معهــا  االتحــاد  دول 
مطالبــة  إلــى  أدى  مــا  وهــو  الوطنيــة«. 
رأســهم  وعلــى  املســؤولن،  مــن  كبيــر  عــدد 
ميــركل،  أنجيــال  األملانيــة  املستشــارة 
بضــرورة إعــادة النظــر باالتفاقيــة كونها لم 
تعــد تفــي بالغــرض املطلــوب، وغيــر قابلــة 
تــّم  التــي  االتفاقيــة  وهــي  للتطبيــق حاليــا، 
التوقيع عليها في عام 1990 وبوشر العمل 

بها عام 1997.
القــادة  مــن  عــدد  يعتبــر  الســياق،  هــذا  فــي 
املؤثرين في االتحاد، أن »اتفاقية دبلن، التي 
خضعــت للتعديــل للمــرة األخيــرة فــي عــام 
2013، تعانــي مــن عيــب جــّدي فــي الصميــم، 
ألنها تنّص على أن إجراءات اللجوء هي من 
اختصــاص أول دولــة أوروبيــة يصــل إليهــا 
النقــاط،  مــن  لعــدد  وتفتقــر  اللجــوء،  طالــب 
وأهمهــا مــا يتعلــق بتوزيــع الالجئــن علــى 

الدول الشركاء في االتحاد األوروبي«.
وملواجهــة تلــك العقبــات، تقدمــت املفوضيــة 
 

ّ
األوروبيــة باقتــراح، يقــوم علــى ايجــاد حــل
األوروبيــة  الــدول  لكــون  القائــم،  للوضــع 
لالتحــاد  الخارجيــة  الحــدود  علــى  الواقعــة 
األوروبي، كاليونان وإيطاليا، تتحّمل عبء 
جميــع الالجئــن القادمــن إلــى أوروبــا. كمــا 
أن العــدد القليــل مــن دولــه الغنيــة، كأملانيــا 
بتقاســم  ترضــى  فقــط  والنمســا  والســويد 

األعباء مع كل تلك الدول.
مــن  »بــات  أنــه  علــى  متابعــون  ويؤكــد 
هجــرة  لسياســة  الطريــق  فتــح  الضــروري 
ولجــوء أوروبيــة فّعالــة، تقــوم علــى تقاســم 
املقــّدم  االقتــراح  أن  العلــم  مــع  املســؤولية«. 
»دبلــن«،  اتفاقيــة  إصــالح  علــى  يرتكــز 

جميــع  تســجيل  ضــرورة  علــى  إبقائــه  مــع 
إلــى  وصولهــم  فــور  باألســماء  الالجئــن 
 عــن اعتمــاد بصمــة 

ً
أول بلــد أوروبــي، فضــال

األصابــع. وينّص االقتراح على إضافة فقرة 
ــق بتوزيــع طالبــي اللجوء على أســاس 

ّ
تتعل

اآلليــة التــي تــّم إقرارهــا مــن قبــل الــدول الـــ28 
العــام  خريــف  فــي  األوروبــي،  االتحــاد  فــي 
املاضــي، واعتماد معايير أساســية لتحديد 
الــذي يتحمــل مســؤولية تلقــي طلــب  البلــد 

اللجوء وفقا لنظام إعادة التوزيع.
وتأمــل املفوضيــة من هذا املقترح أن يتحقق 
اإلنصاف بن دول االتحاد، وبالتالي إجبار 
الحصــص  لنظــام  الرافضــة  الــدول  باقــي 
علــى اســتقبال أعــداد مــن الالجئــن، علــى أن 
يؤخذ بعن االعتبار عدد السكان ومستوى 
أعبــاء  تحّمــل  علــى  الدولــة  وقــدرة  الرخــاء 

الالجئن.
وفي هذا اإلطار أيضا، تعمل املفوضية على 
»إنشــاء  بـ األوروبــي،  االتحــاد  دور  تعزيــز 

كيــان« يخّولهــا البــت بطلبــات اللجــوء، على 
قواعــد  علــى  باإلشــراف  أيضــا  ــل 

ّ
يتكف أن 

هنــاك  أن  خصوصــا  األوروبيــة،  اللجــوء 
حاليا اختالفات في تطبيق وتفسير قواعد 

االتحاد األوروبي بهذا الشأن.
افتتــاح  يتــم  أن  املســتبعد  مــن  ليــس  كذلــك، 
مكاتب لالتحاد األوروبي، لدعم حق اللجوء 
فــي الــدول األعضــاء بهــدف زيادة التنســيق، 
وعــدم حصــر املهــام فــي املركــز الرئيســي فــي 
مالطــا، مــع تأمــن ضمانــات لالجئــن لكــون 

الفوائــد أو املعاييــر فــي التدقيــق بالطلبــات 
تختلف في جزء كبير بن بعضها البعض، 
كما تتفاوت مستويات االمتثال بن مختلف 
الــدول األعضــاء لالتحــاد األوروبــي. ويعمــل 
االقتــراح علــى قواعــد توزيــع الحصــص بــن 
طالبــي اللجــوء وتوفيــر الخطــوات الالزمــة 
ملعالجة القصور املحتمل، في ظل التباينات 

املوجودة بن دول شرق وغرب أوروبا.
وفي حن يلقى اقتراح توحيد نظام اللجوء 
ترحيبــا مــن الجانب األملانــي، تطالب جهات 
أخــرى بإضافــة شــروط عــّدة، منهــا مهــارات 
بعــن  لتؤخــذ  األســرية،  والروابــط  اللغــة 
ظاهــرة  تزايــد  مــع  التوزيــع  عنــد  االعتبــار 
ويبقــى  االتحــاد.  إلــى  الجماعيــة  الهجــرة 
مأخــذ بعــض الــدول فــي أحقيــة االتحــاد فــي 
تحديد األشخاص املطلوب منحهم اللجوء، 
مــن  االقتــراح  هــذا  أن  آخــرون  يعتبــر  فيمــا 
 عند تولي 

ّ
شــأنه أن يوصل الجميع إلى حل

االتحــاد األوروبــي املهمــة، وســيتم تحقيــق 
فــي  الالزمــة  الجذريــة  املعالجــة  فــي  تقــدم 

الوقت الحاضر أو في املستقبل.
وفــي هــذا الصــدد، يؤكــد عــدد مــن الخبــراء 
فــي  ماضيــة  املفوضيــة  أن  األوروبيــن 
دائــم،  توزيــع  نظــام  العتمــاد  مخططاتهــا 
دول  بــن  تنســيق  لخلــق  تســعى  وهــي 
جميــع  بــن  عــاداًل  النظــام  لجعــل  االتحــاد 
الــدول. وهــو مــا يشــّدد عليــه نائــب رئيــس 
إن   

ً
قائــال تيمرمانــس،  فرانــس  املفوضيــة 

نظــام مســتدام، ألن  إلــى  »االتحــاد بحاجــة 
مســألة الهجــرة لــن تختفــي حتــى بعــد أزمة 
»مهمــة  أنهــا  معتبــرًا  الحاليــة«،  اللجــوء 
آمنــة  طريقــة  لتوفيــر  األوروبــي  االتحــاد 
غيــر  وهــذا  ألوروبــا.  للنــاس  وقانونيــة 
تقديــم  الــدول  إلــى  وطلــب  للنقــاش«.  قابــل 
املبــادرات التشــريعية حتــى نهايــة يونيــو/

حزيران املقبل.

أعلنت وزارة الدفاع األفغانية، أمس األحد، مقتل أكثر من ستين مسلحًا 
مناطق  مختلف  في  الجيش  عمليات  جراء  آخرين،  عشرات  وإصابة 
االستخبارات عن مقتل قيادي مهم في »طالبان«،  أعلنت  البالد. فيما 
بيان  الوزارة، في  يُدعى محمد رحيم. وأكدت  العاصمة كابول،  قرب 
صحافي، أن الجيش األفغاني تمكن، خالل الـ24 ساعة الماضية، من قتل 

64 عنصرًا من طالبان، إثر عمليات عسكرية طاولت أقاليم مختلفة.

ونشر  »السرّي«،  بـ  ُوصف  تقرير  في  األلمانية،  االتحادية  الشرطة  حّذرت 
استنتاجات  من  الماضي،  الخميس  فيلت«،  »دي  موقع  منه  جــزءًا 
ـ  األوروبي  االتفاق  نتيجة  لالجئين،  المنخفضة  الحالية  لألرقام  خاطئة 
وهناك  مستمر،  تزايد  في  الالجئين  »عدد  أّن  الشرطة  وذكرت  التركي. 
اليونانية، كما يُخشى  اللجوء  العنف في مخيمات  تخّوف من أعمال 
الوصول  بغية  للهجرة  أخرى  طرق  على  الالجئين  اعتماد  احتمال  من 

إلى وسط أوروبا، ومنها ألبانيا وبلغاريا وإيطاليا«.

مقتل 64 عنصرًا

استنتاجات خاطئة

تتزايد الخالفات وصراع 
األجنحة داخل حركة 

»طالبان«، خصوصًا 
بعد بروز خبر بدء أحد 
أبرز قيادييها، المال عبد 

القيوم ذاكر، وبعض 
القادة الميدانيين حوارًا 

مع الحكومة األفغانية، 
رغم معارضة ذاكر 

السابقة مسار التفاوض

ظهرت الخالفات إلى العلن بعد وفاة المال عمر )محمد فهيم عابد/األناضول(

■  إن املدافع والدبابات التي 
تستقر على حدود بالد 

العرب.. ال تطلق مدافعها إال إذا 
استدارت باتجاه شعوبها

#اغيثوا_حلب

■  العالم العربي واإلسالمي 
بال ضمير #حلب فاضحة 

املسلمن العرب #حلب_تحترق

■  #حلب_تحترق كل املساعي 
السياسية السلمية وال سلمية 
ماقدرت تسوي شي؟!! ال نقدر 

أن نغير شي!

■  األزمة السورية مرت 
بمحطات صعبة جدا، ومراحل 

ال تنسى، وها نحن اليوم 
أمام موقف كارثي ومؤلم جدًا 

يتقطع له القلب  #حلب_تحترق

■  #حلب_تحترق. االستنكار 
أو القلق أو الشجب بما يحصل 

في حلب وباقي مدن وقرى 
سورية يعتبر اآلن جريمة 

وخيانة عظيمة. حان الفعل ال 
القول #عاصفة_الحزم

■  عذرًا أيها املجتمع الدولي 
يا من تّدعي احترامك لحقوق 

اإلنسان، إنكم كاذبون 
ومنتحلو صفة.. #حلب_تحترق 

ولم تحركوا ساكنا ألجلها.

■  من #بيروت إلى #حلب 
الشهيدة: يا حلب سامحينا
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اقتصاد
أزمة رواتب »بن الدن« تتصاعد

الرياض ـ خالد الشايع

تفاقمــت أزمــة شــركة بــن الدن العمالقــة للمقاوالت 
واإلنشــاءات فــي الســعودية، بعــد أن أضــرم عمــال 
متوقفــة  كانــت  كبيــرة  حافــالت  ســبع  فــي  النــار 
بالقرب من سكنهم الخاص في مدينة مكة املكرمة، احتجاجا 

على تأخر رواتبهم ضمن أزمة متواصلة منذ عدة أشهر.
وقــال الرائــد نايــف الشــريف، املتحــدث الرســمي باســم اإلدارة 
علــى  الســيطرة  تمــت  إنــه  مكــة،  فــي  املدنــي  للدفــاع  العامــة 

الحريق، وإنه لم يسفر عن إصابات في األرواح.
أيــام مــن فتــح هيئــة  وتأتــي هــذه الحادثــة بعــد نحــو ثالثــة 
الطيران املدني تحقيقا في حادث دهس 5 عمال بسيارة أحد 
مســؤولي شــركة بــن الدن خــالل تجمعهــم أمــام مكتــب تابــع 
للشــركة فــي مدينــة جدة للمطالبة بصــرف رواتبهم املتأخرة، 
فيما أكد مكتب وزارة العمل بمكة املكرمة، أنه يتابع الحادثة 
وتــم إيقــاف جميــع الخدمــات عن الشــركة. وكان عدد من عمال 
الشــركة قامــوا بتنظيــم تجمــع احتجاجي أمام مكتب الشــركة 
بمشــروع مطــار امللــك عبدالعزيــز الجديــد فــي جــدة األربعــاء 

أربعــة  منــذ  املتأخــرة  رواتبهــم  بصــرف  للمطالبــة  املاضــي 
أشــهر، وأقدم بعضهم على تهشــيم سيارات الشركة وتحطيم 
الشــركة  مقاولــي  أحــد  حــاول  فيمــا  ومحتوياتهــا،  مكاتبهــا 
الهــرب مــن املوقــع بســيارته واصطــدم بعــدد مــن العاملــن، ما 

تسبب في وفاة أحدهم دهسا وإصابة آخرين.
وقال أحمد الغامدي، مدير املركز اإلعالمي بفرع وزارة العمل 
 حول 

ً
في منطقة مكة، إن املكتب تلقى شكاوى من 1150 عامال

تأخــر شــركة بــن الدن فــي صــرف رواتبهــم، وتــم التعامــل مــع 
الشــكوى واالتفــاق مــع الشــركة علــى ســرعة إنهــاء اإلجــراءات 
الخاصــة بتســليم كامــل املســتحقات للعمالــة وإنهــاء العقــود 
والتســفير النهائــي. وتدهــورت أوضــاع الشــركة بشــكل كبيــر، 
منــذ أن أصــدرت الحكومــة الســعودية عقوبات قاســية عليها، 
إثــر حادثــة وقــوع رافعــة فــي الحــرم املكــي مطلــع موســم الحج 
املاضي وراح ضحيته نحو 107 حجاج وإصابة 232 آخرين، 
، مــع 

ً
وتــم منــع الشــركة مــن أيــة مشــروعات حكوميــة مســتقبال

تعليــق جــزء كبيــر مــن مســتحقاتها املاليــة لــدى الدولــة لدفــع 
رضت عليها. وتزامنت هذه املشــاكل 

ُ
الغرامات الكبيرة التي ف

مــن 30 مليــار  بأكثــر  الشــركة  لهــا  ديــون تعرضــت  أزمــة  مــع 

دوالر، األمــر الــذي جعلهــا عاجــزة عــن دفع مرتبــات موظفيها 
ألكثــر مــن خمســة أشــهر، حتــى بعــد أن بــدأت الدولــة فــي دفــع 
املســتحقات املتأخــرة للشــركة. وأكــدت مصادر داخل الشــركة، 
فــي تصريــح خــاص، أن املصــارف الدائنــة باتــت تســحب كل 
املبالــغ التــي تدخــل فــي حســاب الشــركة مــن وزارة املالية، مما 

جعلها ال تستطيع توفير السيولة الالزمة لتأمن الرواتب.
وفــي مــارس/آذار املاضــي، أعلنــت الشــركة أنهــا ستســتغني 
مــن  الثانيــة  الدفعــة  ألــف موظــف، يمثلــون  مــن 50  أكثــر  عــن 
العــام املاضــي 2015  االســتغناءات بعــد أن اســتغنت أواخــر 
عن 15 ألفا. لكن أغلب العمال املســتغنى عنهم رفضوا الســفر 
دفعهــم  الــذي  األمــر  رواتبهــم،  علــى  الحصــول  لبالدهــم دون 

لالحتجاج أكثر من مرة أمام مقار الشركة.
التيــار  بفصــل  محتجــون  عمــال  قــام  أســبوع  نحــو  وقبــل 
الكهربائــي عــن مبنــي الشــركة فــي جــدة، ممــا دفــع بالشــركة 
إلــى إخــراج جميــع موظفيهــا قبل انتهاء الدوام الرســمي، كما 
قامــوا بتحطيــم ممتلــكات الشــركة ومهاجمة موظفــي اإلدارة، 
ولــم يكــن هــذا االحتجــاج األول، حيث ســبقه عــدة احتجاجات 

في الرياض وجدة ومكة املكرمة.

والصناعــة  التجــارة  لغــرف  العــام  االتحــاد  قــال 
الجامعــة  عــن  املنبثــق  العربيــة  للبــالد  والزراعــة 

العربية، إن فاتورة الغذاء في
دوالر  مليــار   80 مــن  بأكثــر  تقــدر  العربــي  العالــم 
الزراعيــة  التنميــة  قضيــة  مــن  يجعــل  مــا  ســنويا، 

املستدامة أمرًا مصيريا.
األنبــاء  وكالــة  وفــق  لــه  بيــان  فــي  االتحــاد،  وأشــار 
الزراعيــة  التنميــة  أن  إلــى  أمــس،  »أونــا«  العمانيــة 
لوقــوع معظــم  املســتدامة تنطــوي علــى صعوبــات، 
البلدان العربية ضمن املناطق الجافة والصحراوية، 
الفتا إلى أن هناك تفاوتا في معدالت األمن الغذائي 

وأضــاف  املنطقــة.  دول  بــن  التغذيــة  ومســتويات 
أن اإلقليــم العربــي كان اإلقليــم الوحيــد بــن أقاليــم 
العالــم، الــذي ســجل زيــادة فــي انتشــار الجــوع فــي 
الســنوات العشــر األخيــرة، موضحــا أن عــدد الجيــاع 
فــي البــالد العربيــة تضاعــف إلى 33 مليون شــخص 
حســب إحصــاءات منظمــة األغذية والزراعــة التابعة 
لألمــم املتحــدة » فــاو«، وذلــك رغم اســتطاعة عدد من 

دول املنطقة خفض نسبة الجياع إلى أقل من %5.
وتأتــي الزيــادة في عدد الجوعــى في البالد العربية، 
رغم انخفاضها عامليا إلى نحو 795 مليون شخص 
خــالل العــام املاضــي 2015، رغــم الكــوارث الطبيعيــة 

وكاالت  وبحســب  والفقــر.  الدائــرة  والصراعــات 
لألغذيــة تابعــة لألمــم املتحــدة، فــإن دول فــي شــرق 
آســيا وأميــركا الالتينيــة، أظهــرت تقدمــا فــي خفــض 
أعــداد الجوعــى، ويرجــع الفضــل فــي ذلك إلــى التقدم 
االقتصــادي الــذي لــم يســتثن الفقــر، واالســتثمار في 

مجال الزراعة واالستقرار السياسي.
وضاعفــت الحــروب واالضطرابــات األمنيــة فــي عــدة 
دول عربيــة مــن أعــداد الفقراء، وال ســيما في ســورية 
واليمــن والعــراق، وكذلك تأثر األوضــاع االقتصادية 

في دول مجاورة مما زاد من الضغوط املعيشية.
العربيــة  الــدول  فــي  الجوعــى  أعــداد  ارتفــاع  ويأتــي 

رغم تراجع أسعار الغذاء في األسواق العاملية خالل 
الربع األول من العام الحالي 2016.

أبريل/نيســان  فــي  لهــا  تقريــر  فــي  الفــاو  وذكــرت 
العامليــة  األســواق  فــي  الغــذاء  أســعار  أن  املاضــي، 
هبطــت بنســبة 12% خــالل الفتــرة مــن يناير/كانــون 
الثانــي ونهايــة مــارس/آذار، مقارنــة بنفــس الفتــرة 
من العام املاضي، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، 
لتظل قرب أدنى مستوى منذ سبع سنوات، متوقعة 
استمرار انخفاض أسعار األغذية حتى العام املقبل، 

بسبب تباطؤ نمو االقتصاد العاملي.
)أونا، العربي الجديد(

العرب ينفقون 80 مليار دوالر سنويًا على الغذاء

مصطفى عبد السالم

منذ قيام ثورة 25 يناير 2011، 
وعلى مدى أكثر من 5 سنوات، لم 

يتوقف اإلعالم املصري عن إرسال 
رسائل ترهيب، مرة للمصريني 

بهدف تخويفهم على أوضاعهم 
املعيشية وحياتهم املستقبلية، مثل 

الحديث عن قرب إفالس مصر، 
وأن الحكومة باتت غير قادرة 
على سداد رواتب املوظفني، أو 

أن احتياطي البالد االستراتيجي 
من القمح قارب على النفاد. ومرة 

أخرى بهدف ابتزاز دول الخليج 
وإرسال رسائل من عينة أن ثورة 

جياع قادمة في مصر بسبب 
تدهور األوضاع املعيشية، وأنه في 
حال وقوع هذه الثورة فإن اإلخوان 

سيعودون للحكم، أو أن مصر 
تشهد أزمة اقتصادية عنيفة تهدد 
استثماراتكم، وأنه في حال انهيار 
الجنيه املصري فإنكم ستتكبدون 
خسائر بمليارات الدوالرات. ومن 

هنا تعاملت مع التحذيرات األخيرة 
التي أطلقها عمرو أديب قبل أيام 
وقال فيها إن مصر تواجه أزمة 

اقتصادية حادة، وإن الخزينة 
العامة للدولة مفلسة و« زي الزفت 
مفيهاش فلوس« حسب قوله، رغم 

أن إيرادات الدولة من الضرائب 
وحدها فاقت 340 مليار جنيه في 

العام املالي األخير. كما تعاملت 
 
ً
مع تلميحاته الخطيرة من أن دوال

عدة صادرت جزءا من أموال 
املودعني في البنوك مثل قبرص 

واليونان وإسبانيا، والرسالة التي 
فهمها الجميع من  التلميحات هي 

أن الحكومة قد تقدم على مثل 
هذه املمارسات الخطيرة ملعالجة 
الوضع االقتصادي الخطير، وأن 

مصادرة أموال املودعني هو عرف 
عاملي متعارف عليه لدى الدول 

التي مرت بأزمات مالية عنيفة مثل 
قبرص. خطورة تلميحات عمرو 

أديب املتعلقة بمصادرة بعض 
الدول جزءا من أموال املودعني 

بالبنوك تأتي في وقت حرج، حيث 
تشهد البالد قالقل سياسية، كما 
تنجم خطورتها من كونها تتعلق 
بقضية بالغة الحساسية بالنسبة 
للمصريني وهي قضية املدخرات، 

خاصة مع ضخامة عدد املتعاملني 
مع القطاع املصرفي، إذ إن األرقام 

تشير إلى أن هناك أكثر من 10 
ماليني مصري يتعاملون مع البنوك 
تتجاوز ودائعهم 2 تريليون جنيه » 
225 مليار دوالر«، مع إضافة عدد 

الذين يتعاملون مع »البريد املصري« 
وهم باملاليني. كما أن الخطورة 

تكمن في أن اإلعالمي أرسل مثل 
هذه التلميحات الخطيرة مستشهدًا 

بتجارب دول أخرى قال إن 
حكوماتها صادرت جزءًا من أموال 

املودعني وصل إلى 30% كما هو 
الحال في التجربة القبرصية، وهذا 
االستشهاد غير صحيح ألسباب 

عدة منها أن هذه الدول وضعت 
قيودا وقتية على عمليات السحب 

النقدي، ولم تصادر أموال املودعني 
كما قيل، وأن أزمة هذه الدول تكمن 
في عدم سدادها للديون الخارجية، 

وهذا غير متوافر في مصر التي 
تسدد ديونها في املواعيد املحددة. 

ومع صدور هذه التلميحات عن 
إعالمي محسوب على السلطة فإنه 

يتم التعامل معها بمنتهى الجدية 
من قبل أصحاب املدخرات.

قبرص واليونان 
وبنوك مصر

كينيا تحارب 
أنياب األفيال

الكينــي،  الرئيــس  أضــرم 
النــار  كنياتــا،  أوهــورو 
مــن  أطنــان   105 فــي 
وكذلــك  األفيــال،  أنيــاب 
مــن  طــن  علــى  يزيــد  مــا 
وحيــد  حيــوان  قــرون 
أنــه  فيمــا يعتقــد  القــرن، 
أكبــر مخــزون مــن العــاج 
يتــم تدميــره، فــي تعبيــر 
معارضــة  عــن  شــديد 
العــاج  فــي  التجــارة 
واملنتجــات التــي تصنــع 
ســالالت  أعضــاء  مــن 

مهددة باالنقراض.
وتعــد هــذه املحرقــة هــي 
إحــدى  بــن  مــن  األكبــر 
ألنيــاب  محرقــة  عشــرة 
وحيــد  وقــرون  األفيــال 
نفذتهــا  التــي  القــرن، 
الفتــرة  خــالل  كينيــا 

املاضية. 
كينيــا  إن  كنياتــا  وقــال 
أجــل  مــن  الدفــع  تعتــزم 
لتجــارة  كامــل  حظــر 
خــالل  وذلــك  العــاج، 
الســابع  االجتمــاع 
اتفاقيــة  بشــأن  عشــر 
الدولــي  االتجــار 
الحيوانــات  بأنــواع 
البريــة  والنباتــات 
باالنقــراض،  املهــددة 
تســتضيفه  والــذي 
جنــوب أفريقيــا في وقت 
الحــق مــن العــام الحالي. 

)فرانس برس(

القطري  الخارجية  وزير  مساعد  الغيث،  غانم  خالد 
االجتماع  افتتاح  خالل  أكد  االقتصادية،  للشؤون 
المشتركة  العليا  للجنة  السادسة  للدورة  التحضيري 
يكتسب  االجتماع  هذا  أن  واإلمارات،  قطر  دولتي  بين 
مختلف  في  العالقات  وتطوير  لدعم  خاصة  أهمية 
المجاالت. ومن المقرر أن يُعقد اليوم االثنين، االجتماع 
تركز  فيما  البلدين،  في  الخارجية  وزيري  برئاسة  الوزاري 
المناقشات على إعطاء قطاعي األعمال دورا أكبر في 

الشراكة االقتصادية واالستثمارية بين البلدين.

تارو آسو، وزير المالية الياباني، قال إن إضافة الواليات 
المتحدة األميركية، اليابان إلى قائمة مراقبة جديدة بشأن 

سياسات أسواق الصرف األجنبي، لن تقيد تحركات اليابان 
للحاجة.  وفقًا  ستتحرك  وإنها  العمالت،  أسواق  في 
قبل  للصحافيين،  أمس  الياباني  الوزير  تصريحات  جاءت 
التوجه إلى فرانكفورت في ألمانيا لحضور اجتماع لبنك 
التنمية اآلسيوي. وأبدت الواليات المتحدة يوم الجمعة 
الصين  في  االقتصادية  السياسات  بشأن  قلقًا  الماضي 

واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وألمانيا.

رافاييل كوريا، رئيس اإلكوادور، أعلن أن صندوق النقد 
بال  دوالر  مليون   400 بقيمة  قرضا  بالده  منح  الدولي 
شروط، وذلك بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له البالد 
في 16 أبريل/ نيسان وُقدرت أضراره وقتيا بـ 3 مليارات دوالر. 

وأضاف كوريا الذي سبق أن انتقد مرارًا في الماضي هذه 
المؤسسة المالية: » إذا رغب )الصندوق( في أن يقدم لنا 
مساعدة مالية في هذه االوقات الصعبة، فهو مرحب 

به«، وذلك وفق وكالة أسوشييتدبرس.

زيادة  قرر  الفنزويلي،  الرئيس  مادورو،  نيكوالس 
ارتفاع مستوى  بنسبة 30%، وسط  لألجور  األدنى  الحد 
تضخم األسعار، الذي دمر القوة الشرائية في هذا البلد 

الذي يواجه أزمات بسبب تهاوي أسعار النفط عالميا.
لألجور  األدنى  الحد  سيقفز  الجاري  الشهر  من  وابتداء 
إلى 15051 بوليفارًا شهريًا ) 1505 دوالرات( بأقوى سعر 

صرف رسمي.

أسماء في األخبار
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الجزائر ـ حمزة كحال

حـــل عــيــد الـــعـــمـــال فـــي الـــجـــزائـــر، 
ــيـــة  ــنـ ــيـ أمـــــــــس، بــــاحــــتــــفــــاالت روتـ
ووعــــــــــــــــود حـــــكـــــومـــــيـــــة بـــــــزيـــــــادة 
بال  املعيشية  األوضــــاع  وتحسني  الــرواتــب 
»العربي  لـــ  عمالية  قــيــادات  تنفيذ، وحسب 
الــجــديــد«، تخفي األرقــــام الــرســمــيــة مــأســاة 
يــعــيــشــهــا أكـــثـــر مـــن 1.5 مــلــيــون عـــامـــل في 
الـــبـــالد يــتــقــاضــون أجـــــورًا زهـــيـــدة ال تكفي 
االحــتــيــاجــات األســاســيــة ألســرهــم، حــيــث ال 
تــتــعــدى دخــولــهــم الــشــهــريــة 18 ألـــف ديــنــار 
جزائري )170 دوالرا(، كما أن نحو 500 ألف 
عقود  لديهم  ليست  العمال  ثلث  أي  منهم، 

نهائية، حسب تقارير نقابية.
وفي هذا اإلطار، حذر النقابي وعضو املكتب 
الــتــنــفــيــذي لــلــنــقــابــة املــســتــقــلــة ملــســتــخــدمــي 
الحكومة  تشيكو،  مـــراد  الــعــمــومــي  الــقــطــاع 
من مغبة االلتفاف حول الزيادات في أجور 
العمال، التي تعد بها الحكومة من آن آلخر.
الــجــديــد«، أن  لـــ »الــعــربــي  ويضيف تشيكو، 
»الـــزيـــادات املــقــررة ليست مكسبا، بــقــدر ما 
هــي اســتــرجــاع لــحــق ضــائــع وإجـــحـــاف في 

حق العمال استمر لعقدين من الزمن«.
وتشير دراسات أجرتها نقابات مستقلة في 

البالد، إلى أن حوالي 500 ألف عامل جزائري 
غير مؤّمنني اجتماعيًا ويعملون براتب أدنى 
من الراتب الوطني األدنى الذي أقرته الدولة.

وفـــي كــل عـــام تــتــســابــق الــحــكــومــة فــي إطــالق 
وعــود متكررة، ومنها ما أعلنته عشية عيد 
زيـــادات جيدة في  العمال سنة 2015، بصب 
أجور العمال، ثم فوجئ الجميع أن الزيادات 
لم تكن في مستوى التطلعات، خاصة أن هذه 
الــزيــادات شملت شريحة مــحــدودة، ما يثير 
مــخــاوف الــعــمــال مــن تــكــرار هـــذا األمـــر الــعــام 

الجاري. 
وحــــــــّددت دراســـــــة لــلــفــيــدرالــيــة الـــجـــزائـــريـــة 
املستهلكني(،  للمستهلكني )جمعية حماية 
األجر الذي يكفي املواطنني للعيش بكرامة 
بنحو 50 ألف دينار جزائري شهريا )490 
دوالرا( أي نحو 3 أضعاف متوسط الراتب 
ــــف ديـــنـــار  ـــ18 ألـ ــ األدنـــــــى الـــحـــالـــي املــــحــــدد بــ
ما  ــذا  ــ وهـ شــهــريــا.  دوالرا(   170( جـــزائـــري 
يــعــنــي، حــســب الـــدراســـة، أن أغــلــب موظفي 
الــقــطــاع الــعــام يــعــيــشــون بــأجــور ال تضمن 
كــرامــتــهــم. ويــمــر اقــتــصــاد الـــجـــزائـــر بــحــالــة 
النفط،  انكماش حاد بفعل تراجع مداخيل 
وارتــــفــــاع نــســبــة الــتــضــخــم وتــــهــــاوي قيمة 

الدينار بـ30% في سنتني.
ــاٍن، وحــســب ممثلني للعمال،  ومــن جــانــب ثـ
عنها  يترتب  ومــا  النقابية  التعددية  تبقى 
من حقوق عمالية في الجزائر وفي مقدمتها 
العمل  ومــمــارســة  مستقلة  نــقــابــات  إنــشــاء 
الحكومة  في سجل  ســوداء  نقطة  النقابي، 
الجزائرية التي عمدت إلى إجهاض العديد 

ــات الــتــي أقــامــتــهــا  ــرابــ مـــن املــســيــرات واإلضــ
النقابات املستقلة في البالد، حيث تعرض 
تحقيق  عمليات  إلــى  النقابيني  مــن  الكثير 
مــن طــرف الــشــرطــة الــجــزائــريــة، الــتــي لجأت 
نهاية شهر مــارس/آذار املاضي، إلى وضع 
»دار النقابات«، التي تعد السقف الذي يضم 
النقابات املستقلة في العاصمة الجزائرية، 
تحت الحراسة املشددة و إخضاع زائريها 

إلى املسائلة، ومنع االجتماعات داخلها.
وتــحــدث االنــتــهــاكــات لحقوق الــعــمــال، رغم 
إقرارها في الدستور الجزائري في املادة 70 
قابّي ُمعتَرف به 

ّ
 الن

ّ
التي يرد فيها أن »الحق

من  حمايتها  وضـــرورة  املواطنني«  لجميع 
طرف قانون العمل الجزائري.

ويـــقـــول الــنــاشــط الــنــقــابــي، رؤوف مــــالل، لـ 
الجزائرية  »الشرطة  إن  الجديد«،  »العربي 
مدخل  عند  النقابيني  بابتزاز  يوميا  تقوم 
من  للمنع  تعرضت  قــد  و  الــنــقــابــات«،  »دار 
الــــدخــــول مـــرتـــني مـــن طــــرف شــرطــيــني بــزي 
مــدنــي«، ويــتــســاءل حــول الــجــدوى مــن منح 
التراخيص للنقابات إذا كان سيتم منعها 
مـــن الـــنـــشـــاط بــحــجــة أنـــهـــا تـــخـــدم األيـــــادي 

األجنبية وتريد زرع الفتنة في البالد. 
وفـــي نــفــس الــســيــاق، يــقــول رئــيــس الــرابــطــة 
ــقـــوق اإلنــــســــان،  الـــجـــزائـــريـــة لـــلـــدفـــاع عــــن حـ
ــد«، إن  ــديــ ــجــ صـــالـــح دبــــــــوز، لـــــ »الــــعــــربــــي الــ
»هناك دستورًا يتم توجهيه للخارج يكفل 
الداخل  فــي  ممنوع  أنــت  وواقعيا  الحقوق، 

من التفكير و التعبير والتصرف«.
وأخـــــذت االحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة منحنى 
ــيـــرة، وأصــبــحــت  تــصــاعــديــًا فــي الــســنــة األخـ
ككرة ثلج تكبر مع انتقال العدوى من قطاع 
آلخر، في ظل وصول العمال وممثليهم إلى 
طرق مسدودة مع أربــاب العمل و الــوزارات 
املــــخــــتــــصــــة، فــــتــــحــــول الــــــشــــــارع إلـــــــى مــنــبــر 
عــن حالتهم  عــن سخطهم  للتعبير  للعمال 
ــة، فــتــنــاوب  ــتـــرديـ االجــتــمــاعــيــة واملــهــنــيــة املـ
األطباء وعمال الشركات العمومية وغيرهم 

الرباط ـ مصطفى قماس

لم تزف الحكومة املغربية الخبر السار الذي 
كان ينتظره العمال في عيدهم، الذي احتفلوا 
إليها، بل  كــانــوا يتطلعون  بــه دون »هــدايــا« 

تصاعدت املعركة بني الطرفني.
ورغم فشل االجتماع الذي عقد يوم الجمعة 
العمالية  الحكومة واالتحادات  املاضية، بني 
واالتحاد العام ملقاوالت املغرب، إال أن رئيس 
الحكومة، عبد اإلله بنكيران، وعد االتحادات 
بـــأن يــقــدم إلــيــهــا مــقــتــرحــات أول أمــــس، غير 
أنـــه أخــبــرهــم بــعــقــد اجــتــمــاع جــديــد بــعــد غد 
األربـــعـــاء، مــا يــعــنــي أن الــحــكــومــة لــم تتمكن 
من تقديم عرض يقترب من تلبية انتظارات 
الــعــمــال. وحــســب مــصــدر مــطــلــع، جـــاء تــراجــع 
الحكومة عن تقديم عرضها، بعد اجتماعات 
عـــقـــدهـــا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، يـــومـــي الــجــمــعــة 
وزراء معنيني  املاضيني، مع سبعة  والسبت 

مباشرة بالحوار االجتماعي في املغرب.
ــاد  ــحــ ــــي االتــ ــادي، فـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ويـــعـــتـــبـــر الـــعـــضـــو الـ
الهاكش،  محمد  الــفــالحــي،  للقطاع  الــوطــنــي 
»العربي الجديد«، أن هذه هي  في تصريح لـ

السنة الثانية في تاريخ الحوار االجتماعي، 
اتفاق بني  إلــى  التوصل فيها  التي ال يجري 
الــحــكــومــة والــنــقــابــات ورجـــــال األعـــمـــل، قبل 

االحتفال بعيد العمال.
ويــوضــح الهاكش، الــذي سبق لــه أن شــارك 
في مفاوضات الحوار االجتماعي في فترات 
سابقة، أن جميع األطـــراف كانت تعمل من 
ــول الــنــقــاط  ــ ــى تــــوافــــق حـ ــ ــتـــوصـــل إلـ ــل الـ ــ أجـ
الـــخـــالفـــيـــة، بــحــيــث يــعــلــن عـــن قـــــــرارات تهم 
بشكل  خــاص األجــور قبل عيد العمال، إال 

أن هذا لم يحث.
وتعثر الــحــوار االجــتــمــاعــي، مــؤخــرًا، بسبب 
ــاد الـــعـــام ملـــقـــاوالت  رفــــض الــحــكــومــة واالتــــحــ
ــــور، حــيــث طالبت  املـــغـــرب، الـــزيـــادة فـــي األجــ

بـــ60 دوالرا كــزيــادة في  االتــحــادات العمالية 
أجور املوظفني واألجراء في القطاع الخاص.

في ذات الوقت، ربطت الحكومة التوصل إلى 
اتـــفـــاق بــقــبــول مـــشـــروع إصــــالح الــتــقــاعــد في 
الحكومة  تنوي  حيث  الحكومية،  الوظائف 
رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما، وهو ما 

ترفضه االتحادات العمالية.
ــر، الــرجــل الــثــانــي،  ــزايـ وصــــرح عــبــد الـــقـــادر الـ
فــي الــكــونــفــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــشــغــل، أن 
االتــــحــــادات خــيــرت الــحــكــومــة بـــني الــتــعــاطــي 
الدخول في حراك  أو  اإليجابي مع مطالبها 
اجــتــمــاعــي جـــديـــد، عــلــمــا أن االتــــحــــادات كــان 
خــاضــت سلسلة مــن االحــتــجــاجــات، أبــرزهــا 
اإلضراب العام في القطاعني العام والخاص.

وإذا كـــانـــت الــحــكــومــة لـــم تــســتــجــب ملــطــالــب 
االتـــحـــادات الــعــمــالــيــة، فـــإن األخــيــرة لــم تفلح 
ــفـــاالت عــيــد الـــعـــمـــال بشكل  ــتـ فـــي تــنــظــيــم احـ
مشترك، كما وعدت بذلك، وهو ما اعتبر من 
استطلعت  الذين  النقابيني،  من  العديد  قبل 
عدم  على  آراءهـــم، مؤشرًا  الجديد«  »العربي 
تــرســيــخ الــتــحــالــف الــــذي تــشــكــل فـــي الــثــالثــة 

أعوام األخيرة.

القاهرة ـ العربي الجديد

املفروشة،  السكنية  الشقق  إيــجــارات  ارتفعت 
في العاصمة املصرية القاهرة، بشكل الفت في 
اآلونة األخيرة، بسبب قرب موعد نهاية العام 

الدراسي الحالي.
وتــشــهــد الــقــاهــرة، خـــالل الــفــتــرة مــن منتصف 
يونيو/حزيران،  نهاية  وحتى  أبريل/نيسان 
إقـــبـــاال كــبــيــرًا مـــن الـــطـــالب الـــعـــرب، وال سيما 
املصرية  الجامعات  في  الدارسني  الخليجيني 

على السكن قرب مناطق الجامعات.
وكــانــت مــديــنــة 6 أكــتــوبــر والــقــاهــرة الــجــديــدة 
ــر، أكــثــر  ــنـــة نـــصـ والــــدقــــي واملـــهـــنـــدســـني ومـــديـ
األحياء التي شهدت زيادة في إيجار الوحدات 
عليها،  املتزايد  اإلقبال  بسبب  بها،  املفروشة 

»العربي الجديد«. حسب سماسرة عقارات لـ
ووفـــقـــًا لــلــســمــاســرة، فــقــد ارتـــفـــع ســعــر تأجير 
الشقة في اليوم الواحد بشارع جامعة الدول 
العربية في حي املهندسني، بمحافظة الجيزة 
)غرب القاهرة( من 300 جنيه )الدوالر = 8.88 
الفرعية  بــالــشــوارع  للشقق  يوميًا  جنيهات( 
قبل شهرين إلى ما بني 500 و600 جنيه، وإلى 
أكثر من ألف جنيه يوميًا للشوارع الرئيسية.

ويــصــر الــعــديــد مــن الــســمــاســرة عــلــى التأجير 
بنظام اليوم وليس الشهر كما كان في املواسم 

السياحية السابقة، حيث بادروا إلى استئجار 
الشقق الفاخرة في املناطق الراقية من مالكها 
باليوم،  تأجيرها  يعيدون  ثم  الشهر،  بنظام 

بهدف الحصول على أرباح أكثر من الطالب.
ــد الـــســـمـــاســـرة املــــعــــروفــــني، فــــي حــي  ــ ــد أحـ ــ وأكــ
»الـــعـــربـــي  ــلــــه، لــــ املـــهـــنـــدســـني، وُيــــدعــــى عـــبـــد الــ
ــار الـــشـــقـــق تـــرتـــفـــع نــظــرًا  ــعــ ــد«، أن أســ ــديــ ــجــ الــ
للتزاحم الشديد من قبل الطالب الخليجيني، 
الراقية  املناطق  الفترة، على  تحديدًا في هذه 

ألداء امتحاناتهم. وتابع عبدالله، »إن ارتفاع 
ســعــر الــــــدوالر وانـــخـــفـــاض الــجــنــيــه لـــه تــأثــيــر 
سلبي على األسعار، فالعملة املصرية تهاوت 
والشقق  والعربية..  األجنبية  العمالت  مقابل 
تحتاج إلى تجديد دائم وتغيير في األثاث، ما 
يزيد تكلفتها، باإلضافة إلى أن متوسط سعر 
الشقة للتمليك في حي املهندسني ال يقل عن 

1.5 مليون جنيه.
وشهد سعر الــدوالر ارتفاعًا حادًا في السوق 
11 جنيهًا، في  الــســوداء حيث يالمس حاليًا 
حني يبلغ سعره الرسمي، نحو 8.88 جنيهات.

ــه، إلــــــى أن ضــــيــــاع مـــوســـم  ــ ــلـ ــ وأشـــــــــار عـــبـــد الـ
السياحة في مصر، دفع البعض إلى استغالل 
موسم االمتحانات وزيادة اإليجارات للشقق 

املفروشة.
ــفـــاع الــكــبــيــر إليـــجـــارات الشقق  وفـــي ظــل االرتـ
ــطــــالب إلـــى  ــن الــ ــة، يــلــجــأ الـــعـــديـــد مــ ــروشــ ــفــ املــ
االشــتــراك فــي تأجير شقة واحـــدة بمعدل من 
ــراد فــي الــشــقــة الــواحــدة  أربــعــة إلـــى خمسة أفــ

لتقسيم قيمة اإليجار عليهم.
ــات الــتــي تــواجــه قــطــاع الــعــقــارات  ــ ورغــــم األزمـ
ــه شــهــد نــمــوًا بــنــســبــة %420  فـــي مــصــر، إال أنـ
فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر املـــاضـــيـــة، وفــــق دراســــة 
حــديــثــة أنــجــزتــهــا شـــركـــة بــريــمــيــر الــقــابــضــة 

لالستثمارات املالية.

احتفاالت بال حقوق

)Getty( زيادة تكلفة البناء يرفع اإليجارات

تصاعد المعركة بين الحكومة والعمال

الطالب العرب يرفعون إيجارات الشقق المفروشة

1.5 مليون جزائري بأجور 
زهيدة ودون حماية

الحوثيون يحتلون لوحات الطرق... وخسائر فادحة للشركات

مرّت االحتفاالت العمالية 
في الجزائر بال جديد، 

حيث يواصل 1.5 مليون 
عامل العيش في ظروف 

اقتصادية بائسة، رغم 
الوعود الحكومية 

المتكرّرة

المغرب عمالة

مصر

تحقيق

انتقادات نقابية لتعامل 
األمن العنيف مع 

االحتجاجات العمالية

30 مليون دوالر خسائر 
مباشرة للشركات وتسريح 

مئات الموظفين

شعارات سياسية تسيطر 
على المساحات اإلعالنية 

بالشوارع والميادين

بنكيران يعقد اجتماعًا 
جديدًا بعد غد مع 
االتحادات العمالية

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ســــيــــطــــرت مـــلـــيـــشـــيـــات جـــمـــاعـــة 
ــار الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــون( على  أنـــصـ
سوق إعالنات الطرق في اليمن، 
الترويج  بهدف  سياسيًا  بتوظيفه  وقامت 
ــارهـــم ومـــشـــروعـــاتـــهـــم، مـــا تــســبــب في  ــكـ ألفـ
شبه  وتوقف  للمستثمرين  فادحة  خسائر 
تام للشركات اإلعالنية وتسريح املئات من 

موظفيها.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد املــســؤول فــي اتحاد 
الوكاالت اإلعالنية باليمن، جميل البعداني، 
»العربي الجديد«، أن الحرب التي تفاقمت  لـ
مــنــذ عــــام أدت إلــــى انــهــيــار الــقــطــاع ونــهــب 
وإغالق مئات الشركات اإلعالنية والوكاالت 
العاملة باملجال. وقال البعداني، إنه نتيجة 
الــشــركــات موظفيها وهاجر  لــذلــك ســرحــت 

مديروها إلى دبي وأماكن أخرى.
الــبــعــدانــي، أن مــفــاوضــات الكويت  واعــتــبــر 
الجارية بني األطراف اليمنية، تحمل تفاؤاًل 
لقطاع اإلعــالنــات بــالــعــودة والــنــهــوض من 

جديد لتعويض خسائرها الفادحة.
ــل األطـــــــــراف املـــتـــصـــارعـــة بــالــيــمــن  ــ ــواصـ ــ وتـ
ــم الــعــقــبــات  ــ مــبــاحــثــاتــهــا فــــي الـــكـــويـــت، رغـ
ــأمـــل اقـــتـــصـــاديـــون في  الـــتـــي تــواجــهــهــا، ويـ
إنـــهـــاء املـــفـــاوضـــات لــلــحــرب وإحـــــداث حــالــة 
مـــن االســـتـــقـــرار إلنـــقـــاذ مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 

اإلنتاجية وإنعاش االقتصاد املتأزم.
الحكومة  بــني  الــكــويــت  مــفــاوضــات  وتشمل 
الــشــرعــيــة والــحــوثــيــني، تــســويــة اقــتــصــاديــة 
شــامــلــة تــتــضــمــن بــحــث اســتــقــاللــيــة الــبــنــك 
واالقتصادية  املالية  واملــؤســســات  املــركــزي 
من خالل تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة 
إلدارة هذا امللف، بهدف وضع حد النهيار 
االقــتــصــاد والــعــمــلــة املــحــلــيــة. كــمــا ستبحث 
ــادة إعــمــار اليمن  تــحــديــد مــوعــد ملــؤتــمــر إعــ
ــات هــــذا املــلــف فـــي مــرحــلــة مـــا بعد  ــويــ وأولــ
الــذي سينعكس  التسوية السياسية، األمــر 
إيــجــابــًا على قــطــاع اإلعــالنــات الـــذي ينشط 

كلما انتعش االقتصاد. 
ــيـــون أن تــصــل  ــنـ ــراء إعــــــــالن يـــمـ ــ ــبـ ــ وقــــــــدر خـ
ــوالــــي 30  الـــخـــســـائـــر املــــبــــاشــــرة لــلــقــطــاع حــ

مليون دوالر خالل العام املاضي، فضال عن 
خسائر في األصول واملعدات التي تعرضت 
ــة رســــوم  ــدولــ ــة فــــقــــدان الــ ــافـ لــلــنــهــب، بـــاإلضـ
ـــ 40 مــلــيــون دوالر مــقــابــل  بـ تـــقـــدر  ســنــويــة 
تــأجــيــر املــســاحــات اإلعــالنــيــة فــي العاصمة 

اليمنية صنعاء فقط.
واتهمت شركة أرجوان للتسويق واإلعالن، 
في ديسمبر/كانون األول املاضي، مسلحني 
ــــب جـــمـــيـــع أصـــــــــول الـــشـــركـــة  ــهـ ــ ــة ونـ ــرقــ بــــســ
وقالت  دوالر.  مليون  نصف  كلفتها  البالغ 
الــشــركــة فـــي بــيــان تــقــدم بـــه مــديــرهــا ثــابــت 
الــعــريــقــي، لــنــادي رجـــال األعــمــال اليمنيني، 
إن مــســلــحــني يـــتـــبـــعـــون جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
قاموا بسرقة جميع أصول الشركة، ومنها 
ــا وفـــاكـــس  ــوريــ ــن كــ ــات مــــســــتــــوردة مــ ــعـ ــابـ طـ
وبنر وعــدد2 ومــولــدات كهربائية ومعدات 
مختلفة للورشة وأجهزة ومعدات كمبيوتر 
املــكــتــبــيــة  األدوات  وجـــمـــيـــع  ــتـــوش«  ــنـ ــاكـ »مـ
الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــركـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى نهب 
مــخــزن الــشــركــة الـــذي يــحــوي أدوات طباعة 
مختلفة وهــدايــا إعالنية وحــديــدا وأعــمــدة 

لــوحــات كبيرة وثــالث ســيــارات )رنــج روفــر 
وكرايسلر وهونداي(.

وطـــالـــبـــت الـــشـــركـــة نـــــــادي رجـــــــال األعــــمــــال 
اليمنيني، بالدفاع عما تعرضت له الشركة 
أن  إلــى  مــن سرقة لجميع أصولها، مشيرة 
ذلــك أدى إلــى تــوقــف عمل الــشــركــة وإلــحــاق 
 يــعــولــون 

ً
الـــضـــرر بــأكــثــر مـــن ثــالثــني عـــامـــال

أسرهم نتيجة توقف الشركة بعد احتاللها 
ملــدة ثالثة أشــهــر، ثــم فــي نهاية املــطــاف قام 

املسلحون بسرقة جميع أصولها.
اليمني 2140 منشأة نشطة  ويضم السوق 
 40 يتجاوز  استثمارات  باإلعالنات بحجم 

مليون دوالر، حسب دراسة متخصصة.
ــة املــــزيــــج  ــلـ ــجـ وقــــــــــدرت دراســــــــــة نـــفـــذتـــهـــا مـ
اإلعــالنــي  اإلنــفــاق  املتخصصة،  التسويقي 
ــام 2014 بـــحـــوالـــي 40  ــ ــــالل عـ فــــي الـــيـــمـــن خـ

مليون دوالر.
وتــوقــعــت الـــدراســـة أن يــصــل حــجــم اإلنــفــاق 
اإلعالني بمختلف أنواعه، حسب املعطيات 
التي استندت عليها، إلى 60 مليون سنويًا 
املباشرة واملطبوعة واملرئية  في اإلعالنات 
والــخــارجــيــة واملــســمــوعــة والــهــاتــف وشبكة 
الويب، وذلك في حال نجاح املفاوضات بني 
ــــراف املــتــصــارعــة، واســتــقــرار األوضـــاع  األطـ

السياسية واالقتصادية.
وأصاب اجتياح جماعة الحوثيني للعاصمة 
اليمنية وسيطرتهم على مؤسسات الدولة، 
سوق اإلعالنات التجارية في مقتل، وحلت 

عنه،  بـــدال  للجماعة  السياسية  اإلعـــالنـــات 
حسب الدراسة.

وقــال عاملون فــي قطاع اإلعــالنــات اليمني 
»العربي الجديد«، إن مليشيات الحوثيني  لـ
في أعقاب سيطرتها على العاصمة اليمنية، 
قــامــت بــالــســطــو عــلــى الـــلـــوحـــات اإلعــالنــيــة 
فـــي الــــشــــوارع بـــال أي اعــتــبــار لــلــتــراخــيــص 
ــادرة مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة لــشــركــات  الـــصـ
التي  بالخسائر  اهــتــمــام  ودون  اإلعــالنــات، 

سوف تتكبدها جراء هذا السطو.
عام  منذ  الحوثيون  أن  العاملون،  وأوضــح 
كامل يحتكرون قطاع اإلعالنات ويديرونه 
ــاع اإلعـــــــــــالم واإلرشــــــــــــــاد الـــتـــابـــع  ــ ــطـ ــ ــر قـ ــبــ عــ
للجماعة، ومن خالل شركات تابعة لهم في 

الدعاية واإلعالن والتصميمات اإلعالنية.
ــان، أن سيطرة  ــــدراء شـــركـــات اعـــالنـ ــد مـ وأكــ
ــات، تـــســـبـــب فــي  ــ ــ ــالنـ ــ ــ ــلـــى اإلعـ ــيـــني عـ ــوثـ ــحـ الـ
خــــســــارة كـــبـــيـــرة لـــشـــركـــات اإلعـــــالنـــــات فــي 
الــبــالد، بــاإلضــافــة إلـــى زيــــادة الــبــطــالــة بعد 

تسريح مئات املوظفني العاملني فيها.
ــنـــذ ســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــني عـــلـــى صــنــعــاء،  ومـ
تــحــتــل إعـــالنـــاتـــهـــم الــســيــاســيــة املــســاحــات 
والجسور  واملباني  الــشــوارع  في  اإلعالنية 
والطرقات بني املحافظات، في حني اختفت 

اإلعالنات التجارية.
ومنذ األسبوع األخير لشهر أبريل/نيسان 
املــاضــي، أغــرقــت جــمــاعــة الــحــوثــي، شـــوارع 
يسيطرون  التي  اليمنية صنعاء  العاصمة 
ــــات عــــمــــالقــــة« لــزعــيــمــهــم  ــــوحـ »لـ ـــ ــ عـــلـــيـــهـــا، بـ
الراحل، مؤسس الجماعة، حسني بدر الدين 

الحوثي.
وارتفعت صورة مؤسس جماعة الحوثيني 
على لوحة إعالنية ضخمة في شــارع حدة 
وســـط صــنــعــاء مــع عــبــارة » اثــبــت أنـــه رجــل 
املرحلة »، بديال عن إعــالن تجاري لطيران 
الخطوط الجوية التركية. كما احتلت صور 
مــؤســس الــجــمــاعــة وشــعــاراتــهــم الــلــوحــات 
ــزر الــــشــــوارع  ــ ــة الـــضـــخـــمـــة فــــي جــ ــيــ اإلعــــالنــ
واللوحات الجانبية وعلى املباني واملنازل، 
كــمــا نــشــروا لــوحــات قــمــاش عــلــى الــجــدران 

أقواال لزعيمهم عبد امللك الحوثي.
وألقت الحرب الدائرة في اليمن بتداعياتها 
على القطاع الخاص، الذي يتعرض البتزاز 
الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة وتـــتـــعـــرض مــنــشــآتــه 
ــا أدى إلــى  ــدن، مـ لــلــتــدمــيــر فـــي مــخــتــلــف املــــ

هروب معظم رؤوس األموال خارج البالد.
وكــان تقرير أممي حديث أكــد، أن عامًا من 
النزاع في اليمن أدى إلى تدهور شديد في 
لدى  العمالة  من   %70 وتسريح  االقتصاد، 
شــركــات الــقــطــاع الــخــاص. وكــشــف التقرير 

عــن إغـــالق 95% مــن إجــمــالــي الــشــركــات في 
6 مــحــافــظــات يــمــنــيــة، وتــدمــيــر كــلــي لنحو 
التحذير  إلــى  املحللني  دفــع  مــا  منها،   %77
مــن كــارثــة كبيرة فــي هــذا القطاع فــي حالة 

استمرار الحرب.
وقـــال الــتــقــريــر، الــصــادر عــن األمـــم املتحدة، 
ــع شــــركــــات أغــلــقــت،  ــ ــدة مــــن كــــل أربــ ــ ــ إن واحـ
مشيرًا إلى أن الحرب أدت إلى تدهور القوة 
الشرائية خاصة لألسر الفقيرة واملتضررة 
من النزاع. وحذر من أخطار انهيار القطاع 
الخاص في اليمن، ودعا إلى »توفير الدعم 
فــــي األوقـــــــــات الـــحـــرجـــة لـــتـــعـــزيـــز الــتــعــافــي 
ــادي وإعـــــــــــادة تـــشـــغـــيـــل املـــنـــشـــآت  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

الكبيرة واملتوسطة والصغيرة«. احتكار 
إعالنات اليمن

استهدفت مليشيات الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء والعديد من المدن، 
تدمير قطاع اإلعالن التجاري، ما أدى إلى إغالق مئات الشركات وتسريح موظفيها، واحتلت 

الشعارات السياسية اللوحات اإلعالنية بالطرق والميادين التي تم توظيفها لصالح الحوثيين
انقطاع كابل دولي يعّطل اإلنترنت

ناتج عن  اإلنترنت،  بــطء خدمة  إن  اليمنية  االتــصــاالت  قالت مؤسسة 
خروج 50% من السعات الدولية للخدمة ألسباب فنية من خارج البالد. 
مليشيات  لسيطرة  والخاضعة  )حكومية(،  نت  يمن  شركة  وتحتكر 
الخاضعة  املناطق  ذلــك  في  بما  البالد،  في  اإلنترنت  الحوثيني، خدمة 
فــي مؤسسة  مــســؤول  وأوضـــح مصدر  الشرعية.  الحكومة  لسيطرة 
االتصاالت، لوكالة األنباء اليمنية )سبأ(، أن بطء اإلنترنت منذ الثالثاء 
املــاضــي، نــاتــج عــن انــقــطــاع كــابــل دولـــي فــي البحر األبــيــض املتوسط، 
اليمن. وأشــار  الــدول، بما فيها  وتضرر خدمة اإلنترنت في عــدد من 

املصدر إلى أن خدمة اإلنترنت في اليمن لم يتبق منها سوى 25% من 
السعات الدولية حيث فقدت 25% من السعات سابقا نتيجة لالنقطاع 
الذي تتعرض لها الكابالت الدولية داخل اليمن في مناطق الصراع، ولم 
يتم إعادتها حتى اآلن بسبب األوضــاع األمنية، باإلضافة إلى خروج 
50% من السعات الثالثاء املاضي. ويشتكي مستخدمو اإلنترنت في 
اليمن من رداءة الخدمة، ومن بطء شديد في تصفح املواقع. وأقدمت 
جــمــاعــة الــحــوثــيــني عــلــى حــجــب عــشــرات املـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة املحلية 

والدولية، ما أثر سلبًا على أداء الخدمة لألفراد والشركات.

على الــنــزول إلــى الــشــارع إلسماع صوتهم، 
وحـــتـــى الـــشـــرطـــة الـــجـــزائـــريـــة خـــرجـــت فــي 
مسيرة هــي األولـــى فــي تــاريــخ الــبــالد طلبا 

لتحسني ظروفهم املادية.
ولعل أبرز حدث ميز االحتجاجات العمالية 

في الجزائر خالل الفترة األخيرة هي مسيرة 
»الكرامة« التي نظمها األساتذة املتعاقدون 
من  املــاضــي،  الشهر  نهاية  انطلقت،  والــتــي 
محافظة بجاية )شرق( نحو العاصمة على 
مسافة 400 كيلومتر، طلبًا لعملية اإلدماج 

في املناصب، والتي تحولت فيما بعد إلى 
أسبوعني  من  دام ألكثر  الكرامة«  »اعتصام 
قــبــل أن تــفــضــه الــشــرطــة، مـــن دون أن يــنــال 
دفعهم  مــا  مطالبهم،  املتعاقدون  األســاتــذة 

إلى تنظيم مسيرة ثانية.

مواجهات متكررة بين 
الشرطة والعمال في 
الجزائر )األناضول(

الحرب تدمر 
قطاع إعالنات 
الطرق في 
اليمن )فرانس 
برس(
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%70
لألمم  حــديــث  تقرير  ــد  أك
في  الــحــرب  أن  المتحدة، 
اليمن أدت إلى تسريح %70 
القطاع  لدى  العمالة  من 
من   %95 وإغــالق  الخاص، 
إجــمــالــي الــشــركــات فــي 6 

محافظات يمنية.
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موسى مهدي

تعيش صناديق التحوط العاملية 
ــام  ــ ــعـ ــ ــة حـــقـــيـــقـــيـــة خـــــــــال الـ ــنــ ــحــ مــ
الــــــجــــــاري وربـــــمـــــا تـــنـــســـحـــب إلــــى 
ــــوام أخــــرى مـــا لـــم تــجــر تــغــيــيــرات هيكلية  أعـ
على إدارتــهــا وتتمكن مــن رفــع كــفــاءة األداء 
بدرجة تقنع املستثمرين وأصحاب الثروات 
بـــمـــواصـــلـــة وضـــــع أمــــوالــــهــــم فـــيـــهـــا. وتــشــيــر 
تقارير غربية إلى أن مبالغ كبيرة من األموال 
ــذه الــصــنــاديــق خـــال األشــهــر  ســحــبــت مـــن هـ
األخيرة. وحسب التقرير األخير الصادر عن 
ترصد  والتي  األميركي،  فيست«  إي  شركة« 
أداء صــنــاديــق الــتــحــوط، فـــإن حــجــم األمــــوال 
التي هربت مــن هــذه الصناديق؛ أي  سحب 
 14.35 بلغت  منها،  استثماراتهم  أصحابها 

الــعــام  مـــن  األول  الـــربـــع  خــــال  مــلــيــار دوالر 
الجاري، كما بلغت املبلغ املسحوبة في شهر 
مارس/ آذار وحده نحو 14.35 مليار دوالر. 

املــبــالــغ ليست كــبــيــرة مقارنة  ورغـــم أن هـــذه 
بحجم األمــوال التي تديرها هذه الصناديق 

وتقدر بنحو 3 ترليونات دوالر، إال أن خبراء 
يعتقدون أن األموال التي سحبت تفوق كثيرًا 
الــرقــم، ألن هناك مبالغ ضخمة سحبت  هــذا 
ولم تعلن عنها صناديق التحوط وأن املبالغ 
املذكورة في تقرير شركة »إي فيست« تمثل 
األرقــام التي أعلنت عنها صناديق التحوط 
فقط وربما تمثل نقطة من بحر السحوبات، 

خاصة من قبل املستثمرين األفراد.  
ــــي صــنــاعــة  ــراء فـ ــ ــبـ ــ وحــــســــب تـــصـــريـــحـــات خـ
غاضبني  بــاتــوا  املستثمرين  فــإن  االستثمار، 
من هذه الصناديق في اآلونة األخيرة، حيث 
مقارنة  املطلوبة  العوائد  لهم  تحقق  لم  أنها 
والــســنــدات.  األســهــم  فــي  املباشر  باالستثمار 
إن صناديق  لندن  كما يقول مستثمرون في 
ــحـــــوط تـــــفـــــرض رســــــومــــــا بــــاهــــظــــة عــلــى  ــتـــ ــ الـ
املستثمرين تقارب في أحيان كثيرة العوائد 
ــا أنــــهــــا تــأخــذ  ــتــــي يـــحـــصـــلـــون عـــلـــيـــهـــا، كـــمـ الــ
كذلك حصة كبيرة من األربـــاح. وترتفع هذه 
الرسوم والحصة من األرباح بحجة صعوبة 
الـــظـــروف املــعــقــدة  ــثــــروات فـــي  الــ وإدارة هــــذه 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا األســـــــــواق حـــالـــيـــا. وتـــفـــرض 
صناديق التحوط رسوما تقدر في املتوسط 
أدنــى  فــي  املـــوجـــودات  بنحو 2.0% مــن قيمة 
مستوياتها وتزيد عن ذلك بالنسبة للمبالغ 
الصغيرة، كما تفرض نسبة 20% على األرباح 
تسريبات  وكشفت  املــوجــودات.  من  املتحققة 
صـــنـــاديـــق  ــــن  مـ ــعــــديــــد  الــ أن  بـــنـــمـــا«  »أوراق 
تأسيس  عبر  الضرائب  مــن  تتهرب  التحوط 
شــركــات وهمية فــي مناطق األوفــشــور، فيما 
يــظــهــر بــعــضــهــا لــلــمــســتــثــمــريــن أنـــهـــا تــدفــع 

محنة صناديق 
التحّوط

اضطرابات 
اليوان قصمت 

ظهر العديد 
من الصناديق 

)Getty( العالمية

األشهر  خالل  العالمية  التحوط   صناديق  من  يهربون  المستثمرون 
العائد  تدني  بسبب  الصناديق  هذه  من  المسحوبة  المبالغ  وتتزايد 

وارتفاع الرسوم والفائدة على األرباح

التحوط تأخذ 
نسبة 20% من األرباح 

و2.0% كرسوم

رفسنجاني يسعى 
لوساطة تقنع أميركا 

باإلفراج عن الموجودات

صندوق النقد يتوقع 
نمو االقتصاد الصيني 

6.5% خالل العام الجاري

المستثمرون 
يسحبون أموالهم 
وسط تدني العائد

حصلت عملة الخمسة دوالرات النيوزيلندية على جائزة أجمل ورقة نقدية لعام 
النقدية. ويشترط لتكون  لــأوراق  الدولية  2015 في مسابقة أقامتها الجمعية 
منح فيه 

ُ
ت الــذي  العام  أن تكون صــادرة حديثا خــال  للترشح،  العملة صالحة 

الجائزة، وأن تكون قد دخلت حيز التداول العام.
هــــذا، ويــتــم تقييم الــعــمــات الــنــقــديــة عــلــى أســــاس الـــجـــدارة الــفــنــيــة، واملــمــيــزات 
املبتكرة. وقد تم اختيار العملة النيوزيلندية كأجمل ورقة نقدية من بني نحو 
وقـــال محافظ  دولـــة.  لعشرين  أخـــرى حملت تصميمات مختلفة  عملة  أربــعــني 
البنك املركزي النيوزيلندي إن العملة تظهر بشكل جميل تاريخ الباد وثقافتها 
)شينخوا( وتراثها.  

قالت مصادر أميركية إن فنزويا باتت غير قــادرة على دفع كلف طباعة أوراق 
الفنزويلية. ويذكر  العملة  أوروبية تطبع  نقدية جديدة، حسب مصادر شركات 
أن الرئيس الفنزويلي نيكوالس مــادورو رفع مساء السبت الحد األدنى لأجور 
30% وسط ارتفاع مستوى التضخم والذي دمر القوة الشرائية في هذا البلد الذي 
يواجه أزمات. وابتداء من أول مايو/ أيار سيقفز الحد األدنى لأجور إلى 15051 
بوليفارًا شهريا وهو ما يساوى 1505 دوالرات بأقوى سعر صرف رسمي ولكن 
بسعر السوق السوداء، فإن هذا املبلغ يساوي 13.50 دوالرًا. ورفع مادورو أيضا 
قيمة بطاقة طعام شهرية إلى 18585 بوليفارًا أي نحو 17 دوالرًا بسعر السوق 
الــســوداء. واحتفى الرئيس بــأن هــذه الــزيــادة ستكون الــزيــادة الثانية عشرة منذ 
وفــاة سلفه هوجو تشافيز.  ابريل/نيسان 2013 بعد  للباد في  انتخابه رئيسا 
وقال الرئيس في كلمة استغرقت ساعات في التلفزيون الرسمي ال يمكن أن ينجز 

ذلك »سوى رئيس مثل نيكوالس مادورو ابن هوجو تشافيز«.  
)العربي الجديد (

انــتــهــت الــصــني مــن تــوســيــع نــطــاق نــظــام لــضــريــبــة الــقــيــمــة املــضــافــة ليشمل كل 
فــي إصـــاح للنظام  الــشــركــات  كــانــت تخضع مــن قبل لضريبة  الــتــي  القطاعات 

الضريبي هو األشد طموحا على مدى ثاثة عقود.
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من تباطؤ النمو إلى أدنى مستوياته في 
ربع قرن، لكنه يواصل تطبيق إصاحات صارمة في إطار مساعي التحول إلى 
اقتصاد معتمد على الخدمات بداًل من الصناعات التحويلية. وكانت الحكومة 
وبـــدأت تطبيقها على  فــي 1979  األولـــى  للمرة  املــضــافــة  القيمة  جــربــت ضريبة 

بعض القطاعات في 2012.
والقطاعات األربعة األخيرة التي تبنت ضريبة القيمة املضافة يوم األحد هي 
اإلنـــشـــاءات والــعــقــارات والــتــمــويــل وقــطــاع خــدمــات الــحــيــاة الـــذي يشمل الــغــذاء 
واملشروبات والرعاية الصحية والسياحة. وكان رئيس الــوزراء لي كه تشيانغ 
ــال فــي تــقــريــر لــاجــتــمــاع الــســنــوي لــلــبــرملــان فــي مـــــــارس/آذار إن اإلصــاحــات  قـ
)رويترز( ستدخل حيز التنفيذ بحلول أول مايو/أيار.  

أخبار في صور

أجمل عملة في العالم

فنزويال عاجزة عن كلفة طباعة 
أوراق نقدية 

ضريبة القيمة المضافة في الصين

)Getty( البنوك اإليرانية ال تزال منبوذة عالميًا)Getty( المركزي الصيني واصل تحفيز االقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

االتفاق  إيــران بعد شهور من توقيع  تواصل 
ــــرداد أمـــوالـــهـــا  ــتـ ــ ــة كــيــفــيــة اسـ ــ ــ ــــووي  دراسـ ــنـ ــ الـ
فــي أمــيــركــا أو حــتــى الــتــعــامــل بشكل طبيعي 
مــع الــنــظــام املــصــرفــي الــعــاملــي. ورغـــم الــوعــود 
املسؤولني  مــن  عليها  حصلت  التي  الكامية 
ــيـــة  ــن بـــيـــنـــهـــم وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــ ــا مـ ــركــ ــيــ ــي أمــ ــ فـ
ــإن قــــوانــــني وزارة  ــ ــــون كــــيــــري، فـ األمـــيـــركـــي جـ
الــخــزانــة األمــيــركــيــة الــخــاصــة بــبــنــود الحظر 
البالستية   والـــصـــواريـــخ  بـــاإلرهـــاب  الـــخـــاص 
بالدوالر،  التعامل  اإليرانية من  البنوك  تمنع 
كـــمـــا تــخــيــف الـــبـــنـــوك الـــعـــاملـــيـــة مــــن املـــتـــاجـــرة 
ــران.  وفـــي هـــذا الــصــدد أعــلــن املــتــحــدث  ــ مــع إيــ
مجلس  في  وامليزانية  التخطيط  لجنة  باسم 
الــشــورى االيــرانــي غــام رضــا كاتب أمــس عن 
عــقــد اجــتــمــاع الــلــجــنــة أمــــس، لــلــتــبــاحــث حــول 
قـــــرار أمـــيـــركـــا بـــمـــصـــادرة مـــلـــيـــاري دوالر من 
االصــول اإليرانية املجمدة لديها. وقــال كاتب 
ــاء فــــارس  ــبــ ــة أنــ ــالــ ، فــــي تـــصـــريـــح ملــــراســــل وكــ
أمــــس األحـــــد ، إن االجـــتـــمـــاع  عــقــد بــحــضــور 
وزيــــــر االقـــتـــصـــاد عـــلـــي طـــيـــب نـــيـــا ومــحــافــظ 
البنك املــركــزي ولــي الله سيف. وأشــار الــى أن 
جدول أعمال اجتماع اللجنة سيدرس قضية 
األمــوال املجمدة ، موضًحا أنه قد دعي وزير 
املــركــزي لتقديم  البنك  االقــتــصــاد ومــســؤولــي 
إيــضــاحــات شــفــافــة حـــول مـــوضـــوع مــصــادرة 

أظهرت بيانات رسمية في بكني، أمس األحد، 
الصني  في  التحويلية  الصناعات  نشاط  أن 
ــرة أبـــطـــأ فــــي أبـــريـــل/نـــيـــســـان.  ــيـ تـــوســـع بـــوتـ
وســـجـــل مـــؤشـــر مـــديـــري املــشــتــريــات )بــــي أم 
عن  طفيف  بانخفاض  أبــريــل،  فــي   50.1 أي( 
الدولة  مـــارس، وفقا ملصلحة  فــي شهر   50.2
للوجستيات  الصيني  واالتــحــاد  لــإحــصــاء 
واملشتريات. ويذكر أن القراءة فوق 50 تشير 
إلــى التوسع، في حني أن الــقــراءة أقــل من 50 

تعكس االنكماش.
ــة شــيــنــخــوا شـــبـــه الــرســمــيــة،  ــالــ وحـــســـب وكــ
ــد الـــخـــبـــراء فــي  ــ ــه، أحـ ــ ــال تـــشـــاو تــشــيــنــغ خـ ــ قـ
ــاء، إن نـــشـــاط الــصــنــاعــات  مــصــلــحــة اإلحــــصــ
الــتــحــويــلــيــة فـــي الـــبـــاد واصــــل نــمــوًا مــطــردًا 
فــي الشهر املــاضــي، ويــرجــع ذلــك إلــى تعافي 
سوق اإلسكان وتسارع بناء البنية التحتية. 
وبــلــغ املــؤشــر الــفــرعــي لقياس اإلنــتــاج 52.2، 
بانخفاض طفيف عن 52.3 في مارس، ولكنه 
أعلى من املتوسط في الربع األول عند 51.3.

ــه بــفــضــل الــتــدابــيــر الــداعــمــة  ــر تـــشـــاو أنــ ــ وذكـ
لــلــنــمــو واإلصــــاحــــات الــهــيــكــلــيــة فـــي جــانــب 
العرض من قبل الحكومة، واصل الطلب في 
املؤشر  واستقر  أبــريــل.  في  انتعاشه  السوق 
الفرعي للطلبات الجديدة بنسبة 51%، ثاني 

أعلى قراءة له منذ العام املاضي.
ــام اتـــجـــاهـــا  ــ ــخـ ــ ــار املـــــــــواد الـ ــ ــعـ ــ ــــت أسـ ــلــ ــ وواصــ
تــصــاعــديــا فــي الــشــهــر املـــاضـــي، حــيــث سجل 
املـــؤشـــر الــفــرعــي ألســـعـــار املــشــتــريــات 57.6، 

أعلى قراءة منذ نحو عامني. 
ــدولـــي ذكــــر في  ويـــذكـــر أن صـــنـــدوق الــنــقــد الـ

توقعاته لنمو الصني أنه سيبلغ 6.5% لعام 
 إن هذا الرفع 

ً
2016 و6.2% لعام 2017، قائا

أعلنتها  الــتــي  التحفيزية  السياسة  يعكس 
الصني واالتجاه املتمثل في أن نموًا قويا في 
قطاع الخدمات يعوض الضعف الذي أصاب 

النشاط الصناعي.
ــيــــكــــي، لـــويـــس  ــة املــــكــــســ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وقـــــــــال وزيـــــــــر املـ
الربيع »هناك  فيديجاراى، خال اجتماعات 
على  الـــصـــني  قـــــدرة  إزاء  اآلن  كــبــيــر  ــاح  ــيــ ارتــ
من  عند مستوى معني  الطلب  على  الحفاظ 
شأنه أن يعزز النمو«. وذكر تشو أن االقتصاد 
الصيني يتجه نحو جانب أكثر إشراقا، مع 
تحسن الــعــديــد مــن املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة، 
ــدء فـــي تــعــزيــز الــثــقــة واســـتـــقـــرار سعر  ــبــ والــ

الصرف.
بــيــد أنـــه أشـــار إلـــى ضــــرورة عـــدم االستهانة 
ببعض املــشــكــات األســاســيــة فــي االقــتــصــاد. 
في  املفرطة  الــقــدرة  لخفض  تخطط  فالصني 
صــنــاعــات مــثــل الــفــحــم والـــصـــلـــب، وتــصــفــيــة 
شركاتها املثقلة بالديون، وإصاح الشركات 
الــدولــة، فيما يلزمها صــون سامة  اململوكة 
ــاف تـــشـــو أن كــــل هـــذه  ـــ الـــنـــظـــام املــــالــــي. وأضــ
املــشــكــات تتشابك مــعــا، والــتــعــامــل معها ال 

يجد سابقة يمكن الرجوع إليها.
وذكــــر تــشــو أن املــشــاركــني فـــي االجــتــمــاعــات 
أشـــــــــادوا جــمــيــعــا بـــالـــجـــهـــود الــــتــــي تــبــذلــهــا 
ــربــــوا عن  الـــصـــني الســـتـــقـــرار االقـــتـــصـــاد، وأعــ
دعــمــهــم لــلــصــني فـــي جـــهـــودهـــا الـــرامـــيـــة إلــى 
دفــــع اإلصــــاحــــات قــدمــا فـــي ضــــوء اســتــقــرار 
ــال وزيــر  االقــتــصــاد. وخــــال االجــتــمــاعــات، قـ
الخزانة األميركي، جاكوب ليو، للصحافيني، 
إن جــهــود الــصــني لــرفــع دخــل األســـر ستدعم 
إعادة التوازن االقتصادي للصني تجاه نمو 
يقوده االستهاك، وإن إجراءات هيكلية مثل 
إصاحات الشركات اململوكة للدولة والقطاع 
ــفـــرطـــة ســتــدعــم  ــالــــي لــلــحــد مــــن الــــقــــدرة املـ املــ

االنتقال االقتصادي للصني. 
)شينخوا(  

اميركا ملياري دوالر من اصول ايران املجمدة 
حسب  اللجنة  باسم  املتحدث  واعتبر  لديها. 
وكــالــة فـــارس اإليــرانــيــة، أن جــوانــب التقصير 
املــرتــبــط بــاألصــول اإليــرانــيــة املــجــمــدة مــاتــزال 
غير واضحة.  وحتى اآلن لم تتمكن الحكومة 
اإليــرانــيــة مــن اســتــعــادة  مــعــظــم مــوجــوداتــهــا 
املجمدة في الخارج والتي تقدر بحوالى 100 
اإليرانية  التصريحات  وحسب  دوالر.  مليار 
التي استعادتها  األمــوال  فــإن حجم  الرسمية 

طهران حتى اآلن تقل عن 10 مليارات دوالر. 
إقناع بعض  إلى  اإليرانية  الحكومة  وتسعى 
دول االتحاد األوروبي بالتوسط لدى أميركا 
لــفــك تــجــمــيــد أمـــوالـــهـــا. وفـــي هـــذا الـــصـــدد أكــد 
آية  النظام  مصلحة  تشخيص  مجمع  رئيس 
الله أكبر هاشمي رفسنجاني، أن من مصلحة 
دول كــبــرى مــثــل أمــيــركــا واالتـــحـــاد االوروبــــي 
االتفاقيات  امـــام تنفيذ  الــعــراقــيــل  عــدم وضــع 
ــــرى. واعــتــبــر هاشمي  ــدول االخـ املــبــرمــة مــع الــ
رفــســنــجــانــي لــــدى اســتــقــبــالــه عــصــر الــســبــت 
رئيسة مجلس الشيوخ البلجيكي ، كريستني 
دوفرين أن االتفاق النووي لم يطبق من جهة 
أن تسعى  يــتــوقــع  ــان  كــ الـــعـــالـــم  أمـــيـــركـــا، وأن 
أميركا إلى تطبيق االتفاق النووي كما فعلت 
في إقراره. ووصف هاشمي رفسنجاني  حجز 
أمــيــركــا ملــلــيــاري دوالر بــأنــه ســرقــة كما انتقد 
بــشــدة  الــحــكــومــة األمــيــركــيــة وقــــال: إنـــه ليس 
من مصلحة بعض القوى الكبرى مثل أميركا 
ــي أن تــقــوم بــوضــع عراقيل  واالتــحــاد االوروبــ
جانبها  مــن  املبرمة.  اتفاقياتها  تطبيق  امــام 

ــالـــت رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــبــلــجــيــكــي،  قـ
نظرًا الى عاقاتنا مع اميركا سنؤكد ألميركا 
بأن عليهم ان يكونوا اكثر جدية في تطبيق 
أكثر  مضي  وبعد  ابــرمــوهــا.  التي  االتفاقيات 
مــن ثاثة أشهر مــن رفــع الحظر الــدولــي على 
إيران في أعقاب توقيع االتفاق النووي، يبدو 
اإليرانيون قلقني على مستقبلهم االقتصادي. 
ــد الــتــي قــوبــل بها  ــاريـ ــزغـ وبـــــدأت الــفــرحــة والـ
ر ويحل محلها الــخــوف مــن أن 

ّ
االتــفــاق تتبخ

ق 
ّ
ـــدعـــت، حــيــث لــم يتحق

ُ
إيــــران ربــمــا تــكــون خ

إال  النووي  التخلي من برنامجها  لها مقابل 
القليل، كما تتجه أميركا نحو التشدد وربما 

فرض عقوبات جديدة على إيران. 
ويــعــتــرف مــســؤولــون إيــرانــيــون أن االنتعاش 
االقـــتـــصـــادي ال يــــزال بــطــيــئــا، وأن الــصــفــقــات 
للرقابة، كما  تــزال تخضع  اإليرانية ال  املالية 
أن املــــصــــارف الــغــربــيــة تـــرفـــض الــتــعــامــل مع 
إيران واملصارف اإليرانية ممنوعة من إجراء 
صفقات بالدوالر. وحتى أموال إيران املجّمدة 
استعادة  اال  الحكومة  تستطيع  لن  بالخارج 
القليل منها. وفــي هــذا الــصــدد، اعــتــرف وزيــر 
الخارجية اإليــرانــي، مهندس االتــفــاق، محمد 
جـــواد ظــريــف، فــي نـــدوة مغلقة بلندن عقدت 
الشهر املاضي في لندن، أن إيران تواجه عقبات 
في عودتها للمجتمع الدولي والتعامل بشكل 
طبيعي. وقال ظريف في ندوة عقدت باملعهد 
املــلــكــي الــبــريــطــانــي« تــشــاتــهــام هـــــاوس«، »إن 
البنوك األوروبية تطالب بضمانات أكثر من 
حال  في  لعقوبات  تتعرض  لن  بأنها  أميركا 

تعاملها مع إيران.
في  االستثمار  إلــى  الغربية  الشركات  وتنظر 
ــــاس أنــــه مــحــفــوف بــاملــخــاطــر.  إيـــــران عــلــى أسـ
وبــالــتــالــي حــتــى الـــشـــركـــات األوروبــــيــــة الــتــي 
ــران مــثــل شــركــة تــوتــال  وقــعــت صــفــقــات مــع إيــ
الــفــرنــســيــة، فــإنــهــا قـــصـــرت تــعــامــاتــهــا على 
ــم يــتــم ذلـــك إال بعد  ــرانـــي ، ولـ بــيــع الــنــفــط اإليـ
اإليرانية حسومات  النفط  أن منحتها شركة 

سعرية كبيرة، حسب مصادر غربية.

الصين: تباطؤ الصناعات التحويليةطهران تدرس كيفية استرداد أموالها

ضـــرائـــب لــلــحــكــومــات، ولــكــنــهــا فـــي الـــواقـــع ال 
تدفع ضرائب وإنما يظهر ذلك في الحسابات 
الورقية فقط.   وحسب تقرير لشركة »بيرغن« 
الثروات  إدارة  املتخصصة في رصد  العاملية 
نــشــرتــه صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـــورنـــال«، 
فــي صناديق  العائد على االســتــثــمــارات  فــإن 

صناديق التحوط، وجدت شركة »بيرغن« أن 
املباشر حقق عوائد بلغت %4.3.  االستثمار 
كبيرًا  فارقا  يمثل  العائدات  من  املعدل  وهــذا 
املستثمرون  يحققها  التي  الــثــروات  نمو  فــي 
مـــن االســتــثــمــار املـــبـــاشـــر  لــثــرواتــهــم مــقــارنــة 
بــاالســتــثــمــار عــبــر هـــذه الــصــنــاديــق. وتشير 

التحوط بلغ 2.82% خال شهر مارس/ آذار 
املاضي. وهذا املعدل من العائدات قريب جدًا 
على  املستثمرون  يدفعها  الــتــي  الــرســوم  مــن 
املـــوجـــودات والــبــالــغــة 2.0%. وبــاملــقــارنــة بني 
الذين استثمروا أموالهم مباشرة في السندات 
ــثـــمـــروا عــبــر  ــتـ ــذيــــن اسـ ــئـــك الــ ــأولـ واألســـــهـــــم، بـ

تــقــاريــر اســتــثــمــاريــة إلـــى أن بــعــض صناديق 
ــاديـــق الـــتـــأمـــيـــنـــات وبــعــض  ــنـ ــاشـــات وصـ ــعـ املـ
الــجــامــعــات قــد ســحــبــت خـــال الــعــام الــجــديــد 
ويعزو  التحوط.  صناديق  من  استثماراتها 
العائدات خال  في  التراجع  مــدراء صناديق 
العام املاضي والربع األول من العام الجاري 

ــــواق  إلــــى االضـــطـــرابـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا األسـ
العام  املاضي وبــدايــة  الصيف  العاملية خــال 
ــذه االضـــطـــرابـــات  ــ ــاري. ويـــقـــولـــون إن هـ ــ ــجـ ــ الـ
كــانــت الــســبــب الــرئــيــســي فــي تــراجــع عــائــدات 
ــــرون  ــــاب ثـــــــــروات يـ ــــحـ ــاديــــق، لـــكـــن أصـ ــنــ الــــصــ
ــتــــحــــوط »شـــاطـــريـــن  ــنــــاديــــق الــ أن مـــــــــدراء صــ
فـــي الـــتـــســـويـــق«، أكـــثـــر مـــن »شـــطـــارتـــهـــم« في 
امللياردير  قــال  االستثمار.  وفــي هــذا الصدد 
كبار  يــكــون  أن  بــد  »ال  بيفت  وارن  األمــيــركــي 
املــســتــثــمــريــن غــاضــبــني مـــن مـــــدراء صــنــاديــق 
ــوم الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي  ــ ــرســ ــ ــتــــحــــوط بـــســـبـــب الــ الــ
يأخذونها من املستثمرين والعوائد الضئيلة 
لــهــم«. وأشـــار بيفت فــي نقد  التي يحققونها 
الذع لــصــنــاديــق الـــتـــحـــوط خــــال االجــتــمــاع 
ثرواته  تدير  التي  بيركشير  لشركة  السنوي 
بمدينة أوماها في والية نبراسكا األميركية 
»هناك الكثير من األمــوال التي حققها مدراء 
هـــذه الــصــنــاديــق عــبــر مــهــاراتــهــم التسويقية 
ــثـــمـــاريـــة«. وذلـــك  ــتـ مـــقـــارنـــة بــمــقــدراتــهــم االسـ
ــدراء صناديق  ــارة واضــحــة إلـــى أن مــ فــي إشــ
ــارات االســتــثــمــاريــة  ــهـ الــتــحــوط ال يــمــلــكــون املـ
أو الــقــدرات التي تمكنهم من قــراءة األســواق 
بــشــكــل صــحــيــح. وحــيــنــمــا يـــصـــدر مــثــل هــذا 
ــل بــــوزن بــيــفــت، فــإنــه سيكون  الــحــكــم مــن رجـ
الصناديق. ويبدو  مؤثرًا على مستقبل هذه 
أن الصناديق الوحيدة التي نجت من موجة 
ــاديــــق الـــتـــحـــوط  ــنــ ــــي صــ هــــــــروب الــــــثــــــروات هـ
العديد  يــرى  السلع، حيث  في مجال  العاملة 
من املستثمرين أن أسعار السلع بما في ذلك 
الــنــفــط قـــد بــلــغــت الـــقـــاع وأن الــســلــم الــوحــيــد 

أمامها هو سلم الصعود إلى أعلى.  
التي منيت بها  الخسائر  وفي سبيل تقليل 
صناديق التحوط خال شهر يناير/ كانون 
الــثــانــي املـــاضـــي، خــفــضــت مــعــظــم صــنــاديــق 
الــتــحــوط حــيــازاتــهــا مــن األســهــم فــي مــارس/ 
آذار املاضي ألدنى مستوى لها خال خمس 
ــــواق  ــــم تـــعـــافـــي أسـ ــــك رغـ ــــدث ذلـ ــوات. وحــ ــنــ ســ
األســهــم الــعــاملــيــة وتــأثــر األصــــول فــي منطقة 
ــيـــورو والـــيـــابـــان بــنــســبــة الــفــائــدة الــســالــبــة  الـ
وإجــــــــــراءات الــتــحــفــيــز الـــنـــقـــدي. كـــمـــا رفــعــت 
الصناديق كذلك الحيازات النقدية إلى %5.8 

من 5.3% الشهر املاضي.
وحسب رويترز قال بعض مديري الصناديق 
إنهم يحاولون تفادي املراهنات على صعود 
األسواق أو هبوطها ويفضلون اتخاذ موقف 
محايد تجاه األصول املنطوية على مخاطر، 
في  األســــواق  الــتــي شهدتها  للتقلبات  نــظــرًا 

الربع األول من العام.

األميركية،  للرئاسة  الديمقراطي  للحزب  المحتملة  المرشحة  قالت 
تفوق  التحوط  لصناديق  مديًرا   25 أعلى  أجور  إن  كلينتون،  هيالري 
األطفال  رياض  معلمي  مرتبات 
يزال  »ال  وأضــافــت:  أميركا.  في 
الذين  بهؤالء  مكدًسا  السطح 
ــة، مــثــل الـــرؤســـاء  ــم ــق عــلــى ال
صناديق  ومــديــري  التنفيذيين 
»يحصل  ــت:  ــاف وأض الــتــحــوط«. 
أعلى 25 مديًرا لصناديق التحوط 
ما  كل  تفوق  أمــوال  على  مًعا 
األطفال  رياض  معلمو  يتقاضاه 
)رويترز( مجتمعين في أميركا«.  

كلينتون تنتقد الصناديق

مال وسياسة

يدرس مسؤولون إيرانيون 
بينهم وزير االقتصاد علي 

طيب نيا ومحافظ البنك 
المركزي ولي اهلل سيف 

كيفية استعادة إيران 
لموجوداتها في الخارج
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)Getty( الصينيون سيدفعون أكثر في المتاجر بعد توسيع الضريبة

)Getty( حملة ترويج ألحد المحالت بالعاصمة النيوزلندية ويلنغتون

)Getty( رغم زيادة المرتبات في فنزويال ال تزيد عن 13.5 دوالرًا



بشرى المقطري

 إلنــتــاج أشــكــال 
ً
تشكل بيئة الــحــرب مــعــمــا

الديني  الــتــطــرف  مقدمتها  وفـــي  الــتــطــرف، 
الذي يعد نتيجة مباشرة  للحرب، وأكثرها 
فــداحــة واســتــمــراريــة. يتعّرض املجتمع في 
ظــل الــحــرب إلــى هــزة عميقة تــطــاول أسسه 
في  وتـــؤدي،  الجمعية،  الوجدانية وهويته 
النهاية، إلى زعزعة تصوراته األخاقية عن 
له. في هذه  الحاكمة  العالم املحيط والقيم 
الــحــالــة، يــصــبــح املــجــتــمــع مــكــشــوفــا وأعـــزل 
فــي مــواجــهــة قـــوى متطرفة ديــنــيــة، تفرض 
كــونــه ال  عليه همينة سياسية وعــقــائــديــة، 
ــزال هــشــا وعـــاجـــزًا عـــن اســتــيــعــاب تجربة  يــ
الحرب، ومن ثم توليد آلية للحماية من هذه 
الهزات. لذا، يلجأ املجتمع إلى قمع مخاوفه 

وتساؤالته وتعزيز »التقليدي« داخله. 
جــــّراء مــحــاولــة فهم الــعــالــم الـــذي تمخضت 
النفسية  الهزيمة  واستيعاب  الــحــرب،  عنه 
ــتــــغــــيــــرات  الــــتــــي ولــــدتــــهــــا فـــظـــاعـــاتـــهـــا واملــ
استجابة  تأتي  صاحبتها،  التي  الحياتية 
ــديـــن والــــتــــطــــرف تـــعـــبـــيـــرًا عــن  ــلـ املـــجـــتـــمـــع لـ
الـــنـــكـــوص الـــحـــاصـــل ومـــحـــاولـــة االنــســجــام 
التي  الرجعية  بالصيغة  الواقع  مجددًا مع 
الــشــروط  املــتــطــرفــون. مــن تضافر  يفرضها 
ــع الــــحــــرب، وشـــــــروط ذاتـــيـــة  الـــحـــديـــة لـــوضـ
ى وجود التطرف الديني داخل 

ّ
أخرى، يتغذ

األولــي  فــي شكله  فينمو  املــعــنــف،  املجتمع 
ردة فعل على العنف السياسي واالجتماعي 

محمد صالح المسفر

ــ 1 ــ
مــنــذ تـــولـــى املـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
مقاليد السيادة والقيادة في اململكة العربية 
عــام 2015، واململكة  فــي مطلع  الــســعــوديــة، 
بخطواٍت  إيجابيٍة  تغيراٍت  مرحلة  تعيش 

سريعٍة، كأنها تسابق الزمن. 
ــ 2 ــ

كــانــت أولـــى مــراحــل التغيير إعــــادة تنظيم 
قمة هرم السلطة السياسية، فكان الشباب 
ليقودوا  الحيوية والعطاء، جــيء بهم  رمــز 
عملية التغير والتغيير، بعيدًا عن األسلوب 
الــتــقــلــيــدي الـــــذي كــــان مــتــبــعــا فـــي الــعــهــود 
الهيكلة  بــنــاء  عمليات  تكتمل  لــم  السابقة. 
ــلـــك ســـلـــمـــان، ألن  اإلداريــــــــــة، كـــمـــا أرادهــــــــا املـ
األحـــداث الكبيرة داهــمــت صانع الــقــرار في 
الـــريـــاض، االتــفــاق األمــيــركــي األوروبـــــي مع 
ــران، بــشــأن الــبــرنــامــج الـــنـــووي، وتبعات  ــ إيـ
ذلك االتفاق على أمن دول الخليج العربية 
وسامتها، تدخل روســيــا االتــحــاديــة، بكل 
إلـــى جانب  الــعــســكــري والــســيــاســي،  ثقلها 
نظام بشار األسد لترجيح كفته في الحرب 
ــد الــشــعــب الــــســــوري الــشــقــيــق،  ــــرة  ضـ ــــدائـ الـ
وضــد رغــبــة ذلــك الشعب فــي اخــتــيــار نظام 
الــذي يريد. تبع ذلــك التفاف إيراني  الحكم 
عــلــى جـــزيـــرة الـــعـــرب مـــن الـــجـــنـــوب، فكانت 
الـــحـــرب األهـــلـــيـــة بـــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
اليمنية )ومؤيديها( والباغن على السلطة 
الــدولــة، بدعم  الذين استولوا على مفاصل 
مــالــي وعــســكــري إيـــرانـــي، واحــتــجــاز رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وأعـــــضـــــاء حـــكـــومـــتـــه الـــذيـــن 
ــن قــبــضــة الــبــغــاة  ــفـــــات مــ ــ ــتـــطـــاعـــوا االنـ اسـ
ــيـــادة  ــقـ ــلـــى الـ ــان عـ ــ ــح(. كــ ــ ــالــ ــ ــوثــــي وصــ )الــــحــ
الــســعــوديــة الــشــابــة، بــقــيــادة املــلــك ســلــمــان، 
ــار، فـــكـــان الــتــحــالــف  ــ ــطـ ــ مـــواجـــهـــة تـــلـــك األخـ
عاصفة  عملية  عنه  انبثقت  الـــذي  الــعــربــي 
اإليراني  التمّدد  ملواجهة  العسكرية  الحزم 
عبر اليمن عن طريق الحلف الثنائي )صالح 
والحوثي(، وبناًء على طلب القيادة الشرعية 
هــادي،  ربــه منصور  عبد  بــقــيــادة  اليمنية، 
لنصرة  الخليجي  العسكري  الــتــدخــل  كـــان 
الحق على الباطل. ومن اإلنجازات أيضا، أن 

توفيق المديني

شهدت تونس، في الفترة األخيرة، حراكا 
اجــتــمــاعــيــا قــويــا عــلــى الــصــعــيــد الــوطــنــي، 
حيث بلغ عــدد االحــتــجــاجــات خــال شهر 
فـــبـــرايـــر/ شــبــاط املـــاضـــي 650 احــتــجــاجــا 
فـــي مــخــتــلــف جــهــات الــجــمــهــوريــة، حسب 
مــــا أعـــلـــنـــه املـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق 
االقتصادية واالجتماعية، وهي تأتي في 
املطالبة  تزايد  نتيجة  متقلب،  عــام  سياق 
بالتشغيل والتنمية في مقابل عجز الدولة 
بالتقليص  الــكــفــيــلــة  الــحــلــول  إيـــجـــاد  عـــن 
ــامـــات الــتــي  ــتـــصـ مـــن االحـــتـــجـــاجـــات واالعـ
صــارت خبزًا يوميا في الجهات الداخلية 
السياسية  الطبقة  انشغال  خاصة، مقابل 
بــخــافــاتــهــا وحــســابــاتــهــا الــضــيــقــة، وعــدم 
تمّكن منظمات املجتمع املدني من تأطير 
ــعـــت رقــعــتــهــا،  ــتــــي اتـــسـ ــتــــجــــاجــــات الــ االحــ

واحتّدت وتيرتها.
ــم تــتــوقــف االحــتــجــاجــات االجــتــمــاعــيــة،  ولـ
 في األسبوعن األولن 

ً
بل ازدادت ضــراوة

من شهر أبريل/ نيسان الحالي، ال سيما 
ــا  ــرابـ ــهـــدت جــــزيــــرة قـــرقـــنـــة إضـ بـــعـــد أن شـ
عاما، واجهته الحكومة التونسية بعنف، 
ــم يــــكــــن تـــحـــرك  ــ ــ ــــاب مـــنـــفـــلـــتـــة. ولـ ــأعـــــصـ ــ وبـ
انتفضت  فبعدها  األخــيــر،  قــرقــنــة  جــزيــرة 
مــديــنــة الــكــاف فــي إقــلــيــم الــشــمــال الــغــربــي، 
ــــراب الـــعـــام. وتــنــطــلــق كــل هــذه  لــتــقــرر اإلضـ
ــات فــــي املــــــدن الــتــونــســيــة مــن  ــاجـ ــتـــجـ االحـ
ــق فــي  ــحــ ــــس، يـــتـــمـــثـــل فــــــي  الــ ــيـ ــ مـــطـــلـــب رئـ
التشغيل، لكنها تنتهي باملطالبة بالعدالة 

في توزيع الثروة.
ــي تـــونـــس اآلن عـــلـــى أن  ــاع فــ ــمــ هـــنـــاك إجــ
االتصال،  في  أخطاء  من  تعاني  الحكومة 
وعــــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى االســـتـــمـــاع لــلــســكــان 
الغاضبن، من جزيرة قرقنة، موطن زعماء 
الحركة النقابية الخالدين، والتي هجرها 
وانتشروا  سكانها،  أربـــاع  ثاثة  مــن  أكثر 
فـــي بــــاد الــلــه الـــواســـعـــة، بــحــثــا عـــن حــيــاة 
الفقيرة، مثل  التونسية  أفضل، ومن املدن 
الكاف وسيدي بوزيد والقصرين وغيرها 
 
ً
ــــورة ــا صــنــعــت ثـ ــهـ ــانـــت تــعــتــقــد أنـ ــتـــي كـ الـ
لتغير واقعها، لكنها غرقت من جديد في 
الــتــهــمــيــش والـــفـــوضـــى والــبــطــالــة وغــيــاب 

املرافق.
الـــتـــونـــســـيـــون فــي  ــــون  ــنـ ــ ــواطـ ــ وال يـــــــزال املـ
للمطالبة  ينتفضون  املهمشة  املحافظات 
ــع جــــديــــدة  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ بـــحـــقـــهـــم فــــــي إقــــــامــــــة مـ
لــلــتــنــمــيــة قـــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب عــشــرات 
آالف الـــشـــبـــاب الــعــاطــلــن عـــن الـــعـــمـــل، في 
حـــن تــلــجــأ الــحــكــومــة إلــــى الـــحـــل األمـــنـــي. 
أن  التونسية  الحكومة  نقاط ضعف  ومــن 
الوالة الذين يقع انتدابهم لقيادة الواليات 
الفقيرة واملهمشة تاريخيا، يتم اختيارهم 
الحزبية، إضافة  املحاصصة  أســاس  على 
إلــى التعين على أســاس املــجــامــات. وقد 
ــــوالة عــلــى فــشــلــهــم  فـــي إدارة  بــرهــن كـــل الـ
األزمات وعجزهم  على املبادرة والوصول 
إلـــى حــلــول ملــواجــهــة مـــوضـــوع التشغيل، 
ــتـــفـــاوض  كـــمـــا عــــجــــزوا عــــن الـــتـــواصـــل والـ
مــع الــغــاضــبــن، والــتــعــامــل مــع الـــواقـــع في 
املعرفة  تنقصهم  كثيرون   

ٌ
والة الــجــهــات... 

بــاملــلــفــات والــقــضــايــا ومــعــرفــة بــالــتــاريــخ 
والــجــغــرافــيــا، وهـــي عــوامــل مــحــددة لفهم 

الواقع. 
ــقــــارئ املـــوضـــوعـــي لـــهـــذا الـــحـــراك  يــصــل الــ
نتيجة  إلــى  تونس  في  القوي  االجتماعي 
مـــــــحـــــــددة، هــــــي أن جــــــــــذره واحـــــــــــد، وهــــو 
من  ينبعث  بامتياز،  اجتماعي  اقتصاديٌّ 
هيمنة الشعور بالظلم، في ظل تفشي أزمة 
البطالة، ال سيما بطالة حاملي الشهادات 
ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــان، واسـ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ ــة مــــــن الــ ــيــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
الــحــكــومــة، بــرئــاســة الــحــبــيــب الــصــيــد، في 

إياد الدليمي

تدخل الجموع املنطقة الخضراء املحصنة، 
تــلــك الــتــي كــانــت مــحــرمــة عــلــى الــعــراقــيــن 
طوال سنوات خلت، ثم تذهب إلى أبعد من 
ذلك، إنها تدخل البرملان العراقي، قاعاته، 
الــصــغــرى والــكــبــرى، ويــتــصــاعــد الــهــتــاف، 
ولــلــعــراق،  الــقــائــد،  الــجــمــوع للسيد  تهتف 
من دون أن يخلو املشهد من صفعة لنائب 
هنا أو مضايقٍة آلخــر هــنــاك، مــن دون أن 
تبقى  لكنها  وتحطيم،  تكسير  مــن  يخلو 

محكومة ومحدودة.
ــبــــوك«: هــل  ــيــــســ ــــي »فــ ــم فـ ــ ــــدهـ يــــتــــســــاءل أحـ
اقــتــحــمــت الــجــمــوع املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء أم 
ُســـمـــح لـــهـــا؟ بـــبـــســـاطـــٍة، يــكــتــب لـــه أحــدهــم 
األبــــواب ودخــلــت  طــبــعــا، فتحت  معلقا، ال 
الــجــمــوع، وســانــدتــهــا الــقــوات األمــنــيــة في 
رحـــلـــة فــتــح املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، ثـــم يــأتــي 
تــأكــيــد مــن الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات املسلحة 
ــوزراء، حيدر الــعــبــادي، أنــه هو  ورئــيــس الــ
مــن أمـــر بفتح بـــوابـــات املــنــطــقــة الــخــضــراء 

للمتظاهرين.
يــلــخــص مــشــهــد الـــســـبـــت فــــي بــــغــــداد، فــي 
ــة مـــســـرحـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــراء، حـ ــ ــــضــ ــخــ ــ مـــنـــطـــقـــتـــه الــ
كل  فهنا  الــعــراق،  يعيشها  التي  الفوضى 
شــــيء يــخــضــع لــقــانــون املـــســـرح، ممثلون 
ومخرج وملقن، بل حتى نصوص مكتوبة 
يــفــضــل أن ال يــخــرج عــنــهــا مـــن يــتــبــادلــون 
على  الـــوطـــن،  مــســرح  عــلــى خشبة  األدوار 
خــشــبــة الـــعـــراق املــتــهــرئــة مـــن كــثــرة أدوار 

العرض التي ال تنتهي.
يعود أحدهم فيكتب معلقا على يوم الفتح، 
السنة تظاهروا طوال  أن  املاضي،  السبت 
عام في مناطق تبعد أقربها إلى بغداد 60 
كيلو مترًا، غير أن القوات األمنية ارتكبت 
ــدأت فـــي الــحــويــجــة  ــ ــــرى، بـ ــر أخــ مـــجـــزرة إثــ
أن  شــمــااًل، وانــتــهــت بالفلوجة غــربــا، قبل 
ــل، عــلــمــا بــــأن هـــــؤالء الــذيــن  ــاملـــوصـ تــمــر بـ
تـــظـــاهـــروا عـــامـــا وأكـــثـــر فـــي مــــدن عــراقــيــة 
عـــديـــدة وكـــبـــيـــرة، لـــم يــطــالــبــوا بـــاإلصـــاح 
الــســيــاســي، أســتــغــفــر الـــلـــه، فــتــلــك تــهــمــة ال 
تقوى مدنهم ورجاالتها على حملها، فقط 
املعتقلن  أبنائهم  ســـراح  بــإطــاق  طالبوا 
با تهمة، فقط طالبوا باإلنصاف، طالبوا 

بأن يكونوا عراقين، ال أكثر.
ــر: تــخــيــل لـــو أن مـــن اقتحم  ثـــم تـــســـاءل آخــ
املنطقة الخضراء من السنة، ماذا يمكن أن 
يحصل؟ تخيل لو أن النائب الذي وقع بيد 

املتظاهرين، عمار طعمة، كان سنيا؟ 
إنــهــا لــيــســت مــجــرد أســئــلــة، إنــهــا تلخص 
ــا يــعــيــشــه الـــعـــراق،  ــزريـ واقـــعـــا حــقــيــقــيــا ومـ
واقعا يجعل من كل املشاهد اآلتية من هناك 

ــاع االقــتــصــاديــة، لــكــنــه ما  ــ وتـــدهـــور األوضــ
يلبث أن يعيد إنتاج ذلك كله في عمق بنية 
النظام الجديد، عقب نكسة وطنية كالحرب. 
ى نــظــام 

ّ
عــلــى مــــدى الـــعـــقـــود الـــســـابـــقـــة، غـــــذ

صــالــح الــتــشــدد الــديــنــي فــي الــيــمــن، ووظفه 
ــاع املــجــتــمــع والــســيــطــرة عــلــيــه، من  إلخـــضـ
خال استخدامه تقويض األحــزاب الداعية 
إلى فصل السلطة والدولة عن الدين، ودعم 
نظام صالح في املقابل األحزاب والحركات 
الـــديـــنـــيـــة املــــتــــشــــددة. فــــي ظــــل الـــصـــراعـــات 
اليمن،  في  النظام  انتجها  التي  السياسية 
فــي سلفنة شرائح  الدينية  الــقــوى  نجحت 
ــم يـــكـــن انـــقـــاب  ــ ــتـــمـــع، ولــ واســــعــــة مــــن املـــجـ
لصالح،  املــوالــي  والجيش  الحوثي  جماعة 
إال تحويا ملسار العنف السياسي املوجه، 
من عنف موجه ضد الدولة اليمنية والقوى 
الــســيــاســيــة إلــــى عــنــف شـــامـــل مـــوجـــه ضد 
ــــك إلـــى  بــنــيــة املــجــتــمــع وهـــويـــتـــه، وأدى ذلـ
تحّول جذري في طبيعة الصراع السياسي 
زتها استثارة 

ّ
وتغليفه بصبغة طائفية، عز

ــيـــدهـــا أفــــــراد  الــــعــــواطــــف الـــديـــنـــيـــة وتـــحـــشـ
ــيـــف هـــــذه الــــعــــواطــــف فــي  املـــجـــتـــمـــع، وتـــوظـ
سياقات الصراع. مع اتساع رقعة الحرب في 
القوات العسكرية للتحالف  اليمن، وتدخل 
الــعــربــي بــقــيــادة الــســعــوديــة، تعمق انقسام 
املجتمع اليمني، وتشظت هويته الجمعية، 
ولجأ جمهور واسع من اليمنين إلى الدين، 
ليس فقط لتفسير معنى الحرب ومبرراتها 
وتحيزات أطرافها، بل وماذًا أخيرًا لقبول 

سلطتها.  تثبيت  أمــام  املستقبلية  والعقبة 
لـــــذا، بـــــدأت حــربــهــا ضـــد املــخــتــلــفــن معها 
بـــإطـــاق تـــهـــديـــداٍت وحـــمـــات تــكــفــيــر، فيما 
ــار لــنــهــجــهــا. لــكــن،  ــظــ تــعــمــل عــلــى لــفــت األنــ
منذ سبتمبر/ أيلول املاضي، اخــذت حرب 
ففي  ودمــويــة،  عنفا  أكثر  املتطرفن منحًى 
ــع مــــن ســبــتــمــبــر، اغــــتــــال مـــتـــشـــددون  ــ ــرابـ ــ الـ
دينيون في مدينة تعز، املفكر أنور الوزير، 
أمام بيته في منطقة األخوة؛ بسب اشتداد 
املواجهات املسلحة بن املقاومة ومليشيات 
الــحــوثــي وصــالــح فــي املــديــنــة، لــم تــثــر هــذه 
الـــجـــريـــمـــة حــيــنــهــا ردة فـــعـــل فــــي أوســـــاط 
اليمنين، واستثمرت بعض أطراف الصراع 
قضية أنـــور الــوزيــر ســيــاســيــا، بــاعــتــبــار أن 
للمقاومة في  تــابــعــٍة  فــي منطقٍة  وقــع  قتله 

ــرى، ال تــقــل بــشــاعــة  ــ تـــعـــز؛ وفــــي حــــادثــــٍة أخــ
الشاب عمر  ودموية عن سابقتها، تعّرض 
باطويل لاغتيال في الرابع والعشرين من 
إبريل/ نيسان املاضي، على خلفية كتاباته 
ــة فــــي »فـــيـــســـبـــوك« لــــرجــــال الـــديـــن  ــقـــديـ ــنـ الـ
وتوظيفهم الدين لخدمة أهدافهم الخاصة. 
ال يختلف اغتيال أنــور الــوزيــر عــن اغتيال 
عمر باطويل سوى في توقيت الجريمتن، 
وهو ما جعل أصــداء قضية اغتيال الشاب 
ــيـــمـــن، لــتــصــل  ــتـــجـــاوز حــــــدود الـ بـــاطـــويـــل تـ
الــعــربــيــة والــعــالــم، فقتل شــاب  إلـــى املنطقة 
لـــم يــتــجــاوز الــثــمــانــيــة عــشــر عـــامـــا، بسبب 
ــه،  ــ ــ تـــســـاؤالتـــه الــــوجــــوديــــة عــــن الــــديــــن واإلل
تــوضــح مــســتــوى الــســلــطــة والـــقـــدرة اللذين 
ــار يــتــمــتــع بــهــمــا الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي في  ــ صـ
ــات يــحــكــم الـــوســـط  ــ الـــيـــمـــن، ويـــكـــشـــف كــــم بـ

السياسي واالجتماعي ويدير عاقاته. 
ت جريمة اغتيال باطويل النخب املثقفة 

ّ
هز

اليمنية، واعتبرتها جريمة موجهة ضدها. 
لــكــن، فــي واقـــع سلطة الــتــطــرف، لــم يتعاط 
يمنيون كثيرون مع الجريمة بحس إنساني 
وأخاقي، كان يحتم عليهم إدانتها، بل وفق 
منظور ديني متشّدد، يعتقد امتاكه وحده 
الحقيقة املطلقة لتفسير الدين؛ واملفزع هو 
اتفاق القوى الدينية املتشددة، على اختاف 
دم  إهــدار  مشروعية  على  أيديولوجياتها، 
الضيقة،  الدينية  رؤيــتــه  كــل وفــق  باطويل، 
في  والعلمانية،  باإللحاد  اغتياله  مبّررين 
حن حاولت بعض قوى اإلسام السياسي 

املتظاهر باالنفتاح تجاهل قضية باطويل 
ــلـــمـــة تـــداعـــيـــاتـــهـــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة، خــوفــا  وملـ
مــن وصــولــهــا إلــيــهــا.  إن اغــتــيــال شـــاب في 
مقتبل الــعــمــر، ألنـــه »يـــرى الــلــه فــي الــزهــور 
ال فــي الــقــبــور«، كما كــتــب، ومــبــاركــة القوى 
الدينية وقطيع واســع من املجتمع اليمني 
الغــتــيــالــه، يـــؤكـــد انــتــصــار الــفــكــر املــتــطــرف 
املدنية  القوى  الدينية، وشتات  للجماعات 
مدلوالته  وتعطينا  اليمن،  في  واملستنيرة 
صورة واضحة عن هوية بلٍد يعاد تخليقه 
في رحم الحرب، وإلى أي حد صار املجتمع 
انــعــكــاســا لــتــشــوهــات الــــحــــرب الــســيــاســيــة 
في  اليمن  والــديــنــيــة. صـــارت  واالجتماعية 
ظــل الــحــرب »بــــادًا مــظــلــمــة«، لــم تــعــد تقبل 
أبـــنـــاءهـــا املــتــجــرديــن مـــن عــصــبــويــة الــديــن 

والجغرافية والسياسية. 
تل باطويل، وصفق كهنة الدين وأتباعهم 

ُ
ق

لدمه املــهــدور، لكن شابا مثله ال يــمــوت، اذ 
ستظل حــيــاتــه الــقــصــيــرة عــلــى هـــذه الــبــاد 
الــــخــــربــــة ضـــــــوءًا يـــســـتـــرشـــد بــــه أصــــدقــــاؤه 
ومحبوه، وستبقى كتاباته املتفرقة إشارات 
فـــارق واستثنائي ال  إلــى فكر شــاب  مكثفة 
يــتــكــّرر، شـــاب ســبــق زمــنــه وواقـــعـــه بعقود 
طويلة، شــاب حلم بديٍن ال يوظف لصالح 
على  يشجع  متعاٍف  وبمجتمع  السياسة، 
لم يتصالح  الفردية والفكر املستقل، شــاب 
مع »ثقافة القطيع«. لذا قتلته قطعان الدين، 

وباركتها قطعان السياسة.
)كاتبة يمنية( 

القيادة السعودية استطاعت تشكيل »حلف 
عسكري إسامي«، أعلن عنه في ديسمبر/ 
كانون األول 2015، يضم أربعن دولة عربية 
وإسامية، ويهدف هذا الحلف إلى محاربة 
التطرف، عن طريق التوعية واإلرشاد على 
إلـــى جانب  وبــفــكــٍر مستنير،  علميٍة  أســـٍس 
اإلرهـــاب، بجميع  العسكرية ملحاربة  القوة 
صوره وأشكاله. من هنا، نستطيع القول إن 
اإلدارة السعودية أنجزت، في مدة لم تتعّد 
الدولة  لبناء  مشاريعها،  بعض  شــهــرًا،   16

السعودية الحديثة.
ــ 3 ــ

كــــــــــان هــــــاجــــــس الــــتــــنــــمــــيــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــات اإلدارة  ــ ــويـ ــ أولـ بــــن  مــــن  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 
السياسية الشابة في اململكة، فكانت »رؤية 
السعودية 2030« التي خطط لها ولي ولي 
العهد وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون 
االقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة، األمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان، وأشرف على صياغتها وقّدمها في 
صورتها النهائية إلى مجلس الوزراء، ليتم 

إقرارها والتوجيه بتنفيذ بنودها.
ــبــــر وســـــائـــــل اإلعـــــــام  ــل الــــحــــديــــث عــ ــيـــظـ سـ
واملـــجـــالـــس واملــنــتــديــات فـــي داخــــل اململكة 
ــة الـــســـعـــوديـــة،  ــ ــــرؤيـ ــن تـــلـــك الـ وخــــارجــــهــــا عــ
يــتــنــاولــهــا بــعــضــهــم بـــالـــشـــرح والــتــحــلــيــل، 
مشيرًا إلــى الثغرات في ذلــك املــشــروع املهم 
والـــكـــبـــيـــر، بـــهـــدف مـــســـاعـــدة صـــنـــاع الـــقـــرار 
فــــي ســــد تـــلـــك الــــثــــغــــرات، مــــن أجـــــل إنـــجـــاح  
بالتشكيك  آخـــرون  وسيتناولها  املــشــروع. 
ــأن هــنــاك أولـــويـــات كــان  ــدم جـــدواهـــا، وبـ وعـ
اإلبحار  مــن  بـــداًل  معالجتها،  املفترض  مــن 
في مشروع التنمية الشاملة. وهناك فريق 
من الكتاب ال يعجبهم العجب، وال الصيام 
في رجــب، وهــؤالء يجب أال نتوقف عند ما 

يكتبون، ألنه مضيعة للوقت.
مــــا يــلــفــت انـــتـــبـــاه املــــواطــــن الـــســـعـــودي في 
 ،»2030 الــــســــعــــوديــــة  الــــــرؤيــــــة  »مــــــشــــــروع 
أخـــــــرى، إدراك صــاحــب  أمــــــور  إلـــــى جـــانـــب 
املـــشـــروع، األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان »ثــقــل 
الــبــيــروقــراطــيــة الـــســـعـــودي« عــلــى املـــواطـــن 
اليقن  حــق  يعلم  فهو  واملــقــيــم،  واملستثمر 
تراكم امللفات أمام القضاة، والتي أصبحت 
والنظر  معالجتها،  زمــن  لطول  تحتمل،  ال 

انتهاج سياسة التهميش املتواصلة لفئة 
الشباب، واإلجــحــاف فــي حــق  املحافظات 
واملــنــاطــق الــفــقــيــرة، واملــحــرومــة تــاريــخــًيــا 
التنمية،  مشاريع  ومــن  االستثمارات،  من 
والــــــــذي صــنــعــتــه الـــحـــكـــومـــات املــتــعــاقــبــة 
فــي عــهــدي الــرئــيــســن الــســابــقــن، الحبيب 

بورقيبة وزين العابدين بن علي.
ــن الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا  ــم مـ ــرغـ وعـــلـــى الـ
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، ومــخــتــلــف املــنــظــمــات 
الوطنية في اتجاه التخفيض من منسوب 
االحــتــقــان، يــوحــي املــشــهــد الــعــام، عــلــى ما 
يـــبـــدو، بــمــزيــد مـــن تـــــأزم الـــوضـــع فـــي ظل 
مـــؤشـــرات اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة وأمــنــيــة 
غـــيـــر مـــطـــمـــئـــنـــة، مـــــا ســــاهــــم فـــــي تــأجــيــج 
االحتجاجات واالعتصامات واإلضرابات، 
ــــن حـــقـــيـــقـــة الـــحـــلـــول  ــرح ســـــــــؤااًل عـ ــطــ ــا يــ ــ مـ
ملعالجة  ــراف  ــ األطـ قــدمــتــهــا مختلف  الــتــي 
تبقى  الــتــي  والتنمية  التشغيل  مشكات 
االجتماعية.  للتحركات  الرئيسي  املحرك 
، فــي ظل 

ً
وتــقــف الــدولــة التونسية عــاجــزة

غياب منوال تنمية جديد، ووجــود طبقة 
العوملة  سياسية فاسدة، ومرتهنة لخيار 
الــلــيــبــرالــيــة وإســـقـــاطـــاتـــهـــا املــــدمــــرة عــلــى 
الــذي  األمـــر  التونسي،  الوطني  االقــتــصــاد 
الفاعلن السياسين املتنفذين في  يجعل 
السلطة يبيعون الوهم للشعب التونسي، 
فــــي عــمــلــيــة ســـطـــو مــمــنــهــجــة عـــلـــى أحــــام 
فئات مهمشة، تأملت خيرًا في ثورة تغير 
واقعها، فقد قامت األحزاب التي فازت في 
غنيمة  بتقاسم   ،2014 خــريــف  انــتــخــابــات 
الـــســـلـــطـــة والــــــثــــــروة، واســـتـــغـــلـــت أصـــــوات 
املــهــمــشــن لــلــدعــايــة الــســيــاســيــة، وأهــمــلــت 
مــطــالــب الــشــعــب، وابـــتـــعـــدت عـــن مــنــاقــشــة 
ــتــــصــــاديــــة،  ــيـــة واالقــ ــاعـ ــمـ ــتـ ــا االجـ ــايـ ــقـــضـ الـ
وتــفــرغــت لــصــراعــات جــانــبــيــة، األمـــر الــذي 
د نوعا من النقمة لدى الفئات املسحوقة 

ّ
ول

والنتيجة الحتمية لهذا كله هو ما نعيشه 
ــيـــوم مـــن تــصــعــيــٍد لــاحــتــجــاجــات الــتــي  الـ

تزداد حّدتها من يوم إلى آخر.
ــتـــي تــعــانــي  تــكــمــن املــشــكــلــة الــرئــيــســيــة الـ
الثروة،  منها تونس اآلن في سوء توزيع 
في  للتنمية  الــجــديــدة  املــشــاريــع  وغـــيـــاب 
الحكام  أن  ال سيما  الــفــقــيــرة،  املــحــافــظــات 
ــدد، مــنــذ حــكــومــات الــتــرويــكــا وحــتــى  الـــجـ
حولوا  الحالية،  الصيد  الحبيب  حكومة 
بنجاح ملحوظ املجتمع التونسي، وحتى 
أسباب  مــن  مفرغة  إلــى هيكليات  الــدولــة، 
ــقـــوة ومــتــطــلــبــات الـــنـــهـــوض، بــعــدمــا تم  الـ

مسرحية سمجة، ال يمكن أن تنطلي على 
أحد. يعرف املمثلون على املسرح العراقي 
أدوارهــــم جــيــدًا، يــعــرف حــيــدر الــعــبــادي أن 
ــنـــادي بـــاإلصـــاح إنــمــا  مــقــتــدى الـــصـــدر املـ
يسعى لتمرير كابينته املقترحة للحكومة 
األولـــــى، الــتــي قــدمــهــا الــعــبــادي قــبــل نحو 
أســبــوعــن لــلــبــرملــان، والـــتـــي فـــض الــصــدر 

على أساسها اعتصامه.
الصدر  لكابينة  يريد  نفسه  العبادي  كــان 
أن تمر، ألنه يريد أن يتخلص من كابوس 
الكتل السياسية التي تحرك وزراءهــا من 
وراء الستار، أو من أمامه، كان يريد كابينة 
من املستقلن، ممن يستطيع أن يحاسبهم، 
الحكومات بمسمى  كابينة من رؤســاء  ال 
ــن الــخــارجــيــة  ــ وزيـــــــر. والــــصــــدر يــعــتــبــر ابـ
العراق، وهــذه ترى  اإليرانية وذراعها في 
الــعــراق وصلت  في  السياسية  العملية  أن 
إلـــى حــافــة الــنــهــايــة. وبــالــتــالــي، ال بـــد من 
مـــشـــروع إنـــقـــاذ يــحــافــظ عــلــى مــكــتــســبــات 
إيــــران فــي الـــعـــراق، وهـــو خــيــار أفــضــل من 
خيار الحرس الثوري الذي يريد أن يعيد 

األمور إلى سلطة نوري املالكي.
وســــط هــــذه الـــفـــوضـــى املــمــنــهــجــة، ال يهم 
أمــيــركــا ســـوى أن يــبــقــى الــعــبــادي رئيسا 
للحكومة ليس حبا به، وإنما ألنها تريد 
أن ال تــؤدي أي فوضى غير محسوبة في 
ــى تــعــطــيــل اســتــراتــيــجــيــة قــتــال  الــــعــــراق إلــ
يريد  الــتــي  االستراتيجية  هــذه  »داعــــش«، 
الرغم من كل  أن تستمر، على  أوبــامــا  لها 
االنتقادات التي تنهال عليه، وعلى إدارته.
مـــا يــهــم اآلن هـــو كــيــف ســيــخــرج الـــعـــراق 
الراهنة؟ ســؤال تطرحه وسائل  أزمته  من 
اإلعام الغربية، األمر الذي يجعلك تشعر 
بــأن الــعــراق، قبل أحـــداث السبت املــاضــي، 
لم يكن في أزمة، لم يكن في ضياع وفشل 

وفساد وقتل واغتيال وترويع وطائفية.
لن يحدث شيء، لن تتغّير تركيبة النظام 
السياسية  العملية  العراق،  في  السياسي 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن فــشــلــهــا أكــثــر مـــن عــشــرة 
أعـــــــوام، إال أنـــهـــا صـــامـــدة بـــدعـــم رعــاتــهــا. 
ببساطٍة، ألن الجميع ال يريد، حاليا على 
تنهار،  أن  السياسية  العملية  لهذه  األقــل، 
وكــل ينظر إلــى األمــر من زاويــة مصالحه، 
وطبعا ال وجود ملصلحة العراقين بن كل 

هذا وذاك.
ال تطلب إصاحا من فاسد، وال عــداًل من 
بال  عــن  أن تغيب  مــجــرم، حقيقة ال يجب 
مــن يتابع الــشــأن الــعــراقــي أو الــســوري أو 
املـــصـــري أو الــلــيــبــي، فــتــلــك مــســلــمــة، ربــمــا 
غــابــت عنك الــيــوم. ولــكــن، ضعها فــي درج 

أيامك، ألنك ستنتفع بها ذات فوضى.
)كاتب عراقي(

أقدارهم املحتومة في واقع الحرب، وضمان 
الــجــنــة مــكــافــأة فـــي قــتــالــهــم فـــي صـــف أحــد 

أطراف الصراع. 
أسهمت الحرب اليمنية - اليمنية -اإلقليمية، 
بــتــعــقــيــداتــهــا وصــبــغــتــهــا شــبــه الــطــائــفــيــة، 
الديني، ســواء في  في إيجاد بيئة للتشدد 
تـــوســـع الــتــنــظــيــمــات الـــجـــهـــاديـــة املــســلــحــة، 
ــة اإلســـامـــيـــة  ــ ــدولـ ــ كــتــنــظــيــمــي الـــقـــاعـــدة والـ
)داعــــــــــــــش(، وبــــــالــــــتــــــوازي مـــعـــهـــمـــا تـــوســـع 
املــجــامــيــع الــســلــفــيــة فـــي املــجــتــمــع الــيــمــنــي، 
أو فــي تنامي وعــي ديــنــي مــتــشــدد، نتيجة 
الحرب باعتبارها  أطــراف الصراع  تكريس 
حربا مقدسة بــن الحق والــبــاطــل، وليست 
صراعا على السلطة وحسب. كّرست الحرب 
في املجمل تشددًا دينيا غير مسبوق داخل 
املجتمع اليمني، وأسهمت في تصاعد حّدة 
ملموسة  ظاهرة  ليصبح  الديني،  التطرف 
في مناطق يمنية عديدة، بما فيها جغرافية 
ــريـــق مــن  ــانـــت تــتــمــتــع بـــتـــاريـــخ عـ مـــدنـــيـــة كـ

االنفتاح النسبي والتسامح الديني. 
ففي حن تجري حرب ضروس بن أطراف 
الــــصــــراع الــيــمــنــيــة لــحــســم املـــعـــركـــة، تــوســع 
القوى الدينية مجال حاضتنها االجتماعية 
مـــديـــرة مــعــاركــهــا بــصــمــت وإتـــقـــان شــديــد، 
ــراءات مــدروســة لتعزيز  ووفـــق متتالية إجــ
سلطتها، وضمن تلك اإلجــراءات تدشينها 
حــــربــــا ضـــــد »الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن والـــيـــســـاريـــن 
النقيض  باعتبارهم  اليمنين«،  واملثقفن 
املتطرفة  وأيــديــولــوجــيــاتــهــا  ألطــروحــاتــهــا 

في موادها، وإصدار األحكام القضائية بكل 
وسرعة  التقاضي  سرعة  وشفافية.  نــزاهــة 
إصــــدار األحـــكـــام بــكــل نــزاهــة وشــفــافــيــة في 
الــقــضــاة، تجارية  أمـــام  املــطــروحــة  القضايا 
إنــجــاح عمليات  عــوامــل  مــن  اجتماعية،  أو 
الــتــنــمــيــة واالســـتـــقـــرار الــســيــاســي، وشــيــوع 
إعــادة  الناس. يقتضي ذلــك  الطمأنينة بن 
القوانن واللوائح اإلداريـــة، لكي  النظر في 
اإللكترونية،  الحكومة  ومــشــروع  تتماشى 
ــاز. تــشــيــر »الــــرؤيــــة«  ــ ــجـ ــ ــة اإلنـ ــهـــدف ســـرعـ بـ
إلــــى أن الــســعــوديــة تــحــتــل املــرتــبــة الــثــالــثــة 
التسلح، وأنها  اإلنــفــاق على  العالم في  في 
تخطط  لتأسيس  مجمع صناعي عسكري، 
قادر على إنتاج 50 % من احتياجات الدولة 
التسليحية، ووضعت »الرؤية« آلية تحقيق 
ذلــك الــهــدف. لكن، غــاب عــن الخطة مشروع 
أو مــا تسمى خدمة  »التجنيد اإلجــبــاري«، 
العلم أو الخدمة الوطنية، وملا كانت اململكة 
العربية السعودية مترامية االطــراف، وفي 
ظل عالٍم مضطرٍب، فإنها تحتاج إلى جيش 
 وتدريبا. يقلل هذا املشروع، 

ً
قوي عددًا وعدة

الــشــبــاب،  بــن  الــبــطــالــة  نسبة  التجنيد،  أي 
والــتــي تقدر بأكثر مــن 11%، كما أنــه يعن 
املجتمع الشبابي في الباد على االنضباط 
وااللتزام باللوائح والنظم  وقواعد السلوك 

الحميدة، ألن الجندية مصنع الرجال.
آخر القول: ال جدال في أن هذه الرؤية تمثل 
نقلة نوعية في املجتمع السعودي، وأتمنى 
العمل في  العامة والخاصة في  أن يساهم 
ــة بــكــل صــــدق، مـــن أجــل  تــحــقــيــق تــلــك الـــرؤيـ

مستقبل مشرق عزيز لكل املنطقة.
)أستاذ جامعي قطري(

تطهيرها من املقومات التي تتأسس بها 
الــحــديــثــة، فالسلطة  والـــــدول  املــجــتــمــعــات 
تريد، وال تستطيع  الجديدة ال  التونسية 
تغيير معادالت واقع أقامته بشق األنفس، 
وأّسست وجودها بكاملها عليه: وهي ال 
تريد، وال تستطيع إجراء إصاح راديكالي 
التونسي، ال سيما فيما  ألحــوال املجتمع 
ــرار مــنــوال  ــ يتعلق بــمــحــاربــة الــفــســاد، وإقـ
جديد للتنمية، جراء  فقدانها أي مشروع 
ومجتمعي،  وديمقراطي  وطني  سياسي 
الحساسية  الــشــديــدة  الــتــوازنــات  وبسبب 
بــهــا بن  الــتــي تنظم حركتها وعــاقــاتــهــا 
ــداء تـــونـــس وحـــركـــة الــنــهــضــة، ما  ــ حــــزب نـ
يجعلها مهددة في أي وقت باالنهيار، إن 
هي مّست بها. فليس من مصلحة السلطة 
مــن  ركـــــن  أي  ــبــــدال  ــتــ اســ إذًا،  الـــتـــونـــســـيـــة، 
بنيانها، والسيما أن هذا كان على الدوام 
مصلحة غربية عليا، ومصلحة محلية في 

خدمة الرأسمالية الطفيلية. 
ويتزايد عدد املعارضن من كل األطياف 
ــبـــن »بـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــالـ ــطـ الـــســـيـــاســـيـــة املـ
الــقــانــون،  راديــكــالــيــة« تحترم فيها دولـــة 
ــقـــوق االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة  ــحـ والـ
ــات  ــابـ ــطـ ــعــــت الـــخـ ــفــ ــن، فــــقــــد ارتــ ــواطــ ــمــ ــلــ لــ
االحــــتــــجــــاجــــيــــة الـــــصـــــارمـــــة، فـــــي اآلونـــــــة 
ـــاء االنــــتــــخــــابــــات  ـــهـ ــتـ ــرة، عــــقــــب انــ ــ ــ ــيـ ــ ــ األخـ
الـــرئـــاســـيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة واملـــحـــاكـــمـــات 
الــســيــاســيــة لــلــصــحــافــيــن، وأعــلــنــت قــوى 
ــا الــجــبــهــة  ــيـــمـ ــدة، ال سـ ــديــــ ــة عــــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
الشعبية ذات الطابع اليساري والقومي، 
عــن عـــدم رضــاهــا عــن األوضــــاع القائمة، 
ــــة، حـــــن هــاجــمــت  ــــويـ ــٍة ســـيـــاســـيـــة قـ ــغـ ــلـ بـ
الحكومة التونسية، واعتبرتها املسؤولة 
ــان االجـــتـــمـــاعـــي الــتــي  ــقـ ــتـ ــالـــة االحـ عــــن حـ
تعاني منها الباد، ودعتها إلى انتهاج 
خــيــار اقــتــصــادي جــديــد عـــاجـــل، قــبــل أن 
الــبــاد انــفــجــارات غير محمودة  تقع فــي 
الــعــواقــب، بسبب االحــتــقــان الــشــديــد بن 
الــســلــطــة والــفــئــات االجــتــمــاعــيــة الــفــقــيــرة، 
ومــن غياب  التهميش،  من  تعاني  والتي 

املشاريع التنموية في محافظاتها. 
ومعها  الــديــمــقــراطــيــة،  املــعــارضــة  وتعتقد 
النقابات العمالية، أن الوقت حان إلدخال 
الدولة  على  راديكالي  ديمقراطي  إصــاح 
التونسية، يتطلب أسلوبا سياسيا جديدًا 
، في وقت غدت فيه املجتمعات 

ً
ومستعجا

لــــــظــــــاهــــــرٍة ال عـــهـــد  تــــخــــضــــع  ــة  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ املـ
الــثــاث:  الـــثـــورات  إنــهــا  بــهــا،  للمجتمعات 
واالجتماعية  واالقتصادية  التكنولوجية 
ــا أحـــدثـــتـــه مــــن تـــغـــيـــرات جــــذريــــة. فــقــد  ــ ومـ
أحدثت ثورتا اإلعام واالقتصاد أزمة في 
مــفــهــوم الــســلــطــة، فبعدما كــانــت األخــيــرة، 
حتى عهد قريب، عمودية أبوية، مهيمنة 
على املجتمع املــدنــي، أخـــذت الــيــوم تــزداد 
أفــقــيــة، طــبــقــا لــتــركــيــب شــبــكــي وتــوافــقــي، 
وفـــي ذلـــك تــغــيــيــر جــــذري لــهــويــة السلطة 

وممارساتها. 
)كاتب تونسي(

عمر باطويل... ضحية التطرّف الديني

السعودية في تحّول تاريخي

السلطة التونسية والحراك االجتماعي

 الفوضى العراقية

شاب حلم بديٍن 
ال يوظف لصالح 

السياسة وبمجتمع 
متعاٍف

التنمية من أولويات 
اإلدارة السياسية 

الشابة في المملكة

احتقان شديد بين 
السلطة والفئات 

االجتماعية الفقيرة 
التي تعاني من 

التهميش

آراء

معن البياري

كان األدعــى من أربعتهم، مراد السوداني ورشــاد أبو شاور وخالد أبو خالد ووليد 
أبو بكر، أن يبدأوا مشوارهم إلى سورية، ملؤازرتها في حربها على اإلرهاب، )سورية 
آخر حصون العرب والعروبة، بحسب أحد هؤالء( بالذهاب إلى حلب، واالجتماع مع 
الغّر امليامني من الصناديد املغاوير املحاربني هناك، من عساكر وشبيحة، ومرتزقة 
الفلسطينيني على سورية«، على ما  مستقدمني، فيستمع هــؤالء منهم عن »رهــان 
قال أحدهم )نفُسه(، ذلك أن الجيش السوري املغوار ونسوره الطيارين، وبإسناد من 
الــروس، يخوضون هناك معركة األمة وعّزتها، ويواصلون ضرب اإلرهاب  رفاقهم 
املدينة وحواريها  والعيادات، وفي كل مطرٍح في  املستشفيات واألســواق  املقيم في 
وحــوالــيــهــا. ُيــعــاب على األربــعــة، وهـــم، ملــن ال يــعــرف، كــتــاب أدب ونــقــد فلسطينيون، 
الظافرة  زيارتهم  بــدأوا  أنهم  عليهم  ُيعاب  أهليًا،  اتحادًا  باالنتخاب،  أحــُدهــم،  يترأس 
الــســوريــة، تعمل نائبًا  األنــبــاء  العطار، وهــذه بحسب وكــالــة  اللقاء مــع نجاح  بشرف 
لرئيس الجمهورية هناك. وقد سمعت من أربعتهم كالمًا كبيرًا عن املقاومة والعروبة 
نزهته  هــذا، في  الرباعي  أبلغ رئيس  وقــد  اب، 

ّ
الكت ذمــم  والتطبيع، وأيضًا عن شــراء 

 من تراب سورية، كونه مقّدسًا، البنه. 
ً
أنه سيحمل حفنة هم 

َ
الشامية هذه، مضيفت

والظاهر أنهم في جلستهم مع السيدة نائب الرئيس استطردوا، في دعة وراحة بال، 
ٍل كبرى بشأن املقاومة ونصرة سورية وفلسطني و.. 

ُ
في إبداء ما يعتنقونها من ُمث

إلخ، فيما كان األدعى أن يكونوا هناك، حيث ساحة الوغى في حلب، أقله ليؤكدوا لنا، 
نحن غير املمانعني، بأنهم يقرنون القول بالفعل، وغير تقليديني، بل كان عليهم أن 
يأتوا بالتراب من حلب، بدل استعراٍض فقير الخيال، وبالغ التقليدية والركاكة عنه 

مقدّسًا، في مكتب أنيق ومريح، وحكومي رسمي. 
ال شــطــط فــي الــجــهــر، هــنــا، بـــأن وجـــود أبـــو شـــاور والــســودانــي وأبـــو بــكــر، ورابــعــهــم 
الدمشقي اإلقامة أبو خالد، في ضيافة السلطة السورية الحاكمة في بعض دمشق 
 جديدة، 

ٌ
 فلسطينية

ٌ
)هل يحظون بلقاء فخامة السيد القاتل بشار األسد؟( فضيحة

القاع  تفاصيل  فــي  املشينة  الــــرداءات  مــن  تتوقف،  أن  لها  ُيـــراد  ال  بمتواليٍة   
ٌ
متصلة

 ملن أراد املحاججة أن يقول إن ثّمة شرفاء غير قليلني من 
ّ

الفلسطيني الراهن، وإْن حق
أهل الكتابة في شعب فلسطني انحازوا إلى الشعب السوري القتيل، منذ أول خطاطة 
 كاتٌب مشتغل 

َّ
أن يصطف طفل على حائط في درعــا، قبل خمس ســنــوات. ولكن، 

باإلبداع وقيمه، وأولها الحرية والجمال والعدالة، وينتمي إلى شعب فلسطني، مع نظام 
غاز السارين املتهاوي، فهذه من أمارات الخراب املريع في الحال الفلسطيني التعيس. 
وإذا شاء أحُدنا أن يقول، تأكيدًا لهذه الحقيقة، إن أزيد من ألفي فلسطيني أزهق نظام 
األسد أرواحهم في زنازينه وأقبيته، وبرصاص جيشه وشبيحته، في مخيم اليرموك 
والقتل  االستبداد  نبذ نظام  ليست هنا، ألن  القضية  إن  القول األصــح  فــإن  وغــيــره، 
لدى الفلسطيني ال يحُسن أن يصدر عن أرشيف هذا النظام األســود، منذ انقالب 
 إلى نكبة الفلسطينيني الراهنة في ظل نجله، ألن منظور الحرية 

ً
حافظ األسد وصوال

وحق السوريني في التحّرر من هذا النظام هو الوجهة األْولى، وليس منظور االنتقام 
والثأر، وكان صائبًا تمامًا قول شهيد فلسطيني برصاص شبيٍح، قبل ثالثة أعوام، 
إن مشكلة مخيم اليرموك تحل عندما تحل مشكلة سورية. ومن دالئل غزيرة على 
هذه البديهية أن عشرة فلسطينيني قضوا برصاص عسكر األسد في أثناء تظاهرٍة 

فلسطينية تضامنت مع ضحايا مذبحة التريمسة في يوليو/ تموز 2012. 
لُيثرثر مراد السوداني وأصحابه عن املقاومة والتصّدي لإلرهاب، في معقل السلطة 
املتهالكة، والتابعة ملوسكو وطهران، وليتّوهم مع الذين معه، أنهم يمثلون الفلسطينيني 
)هكذا!(، وليستمع، مع شيوخه، أبو بكر وأبو خالد وأبو شاور، من نجاح العطار عن 
»مواقف القائد املؤسس حافظ األسد الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي استمرت 
البؤس، فتشبيحهم سبق  الرئيس بشار األســد«. ليس مفاجئًا منهم هذا  في عهد 
ا نحدس 

ّ
جرائم »داعش« وكل خفافيش اإلرهاب الناجم من جحيم األسد، غير أننا كن

أن شيئًا من الحياء فيهم يجعلهم ال يفعلون جريمتهم املستنكرة، والــدم في حلب 
طافٌح قدامنا، لكنهم آثــروا االنكشاف التام، فلم يروا داعيًا ألي حياء، أو سترًا ألي 

عورة. 

بسمة النسور

حاولت، في ذلك الصباح الربيعي الجميل، متابعة طريقي في ممّرات الحديقة العامة، 
حيث اعتدت أن أمارس رياضة املشي، بعيدًا عن ضوضاء الشارع، ونزق السواقني، 
وعدم إدراكهم حقيقة مرورية كونية بسيطة، هي أن األولوية دائمًا للمشاة، باعتبارهم 
 لشخٍص فضولي مثلي. 

ً
لــم  يكن سهال الطرف األضعف في املعادلة، غير أن ذلــك 

بدت في  التي عبرت مالمحها عن استسالٍم كلي،  الجمال  السيدة متوسطة  كانت 
 على مقعد خشبي، حتى أنها 

ً
 حزينة

ً
أواخر الثالثني من عمرها، وهي  تجلس ساهمة

لم تنتبه لرنني املوبايل املتواصل، املنبعث من حقيبتها امللقاة بإهمال بالقرب منها، 
لفت نظري أنها كانت مكتوفة اليدين، ما يعبر عن إحساسها بالعجز، بحسب خبراء 
املحتشد   فوق رأسها 

ً
قاطبة األرضية  الكرة  بدت وكأنها تحمل هموم  الجسد،  لغة 

انتظار، على  أنني عثرت، بعد طول  الحماسة، وشعرت  الحزينة. تملكتني  باألفكار 
شخصية قصصية مثيرة، تستدعي الكتابة. جلست مجاورة لها، ألقيت عليها تحية 

الصباح، ما أربكها قليال.
تكون  لــن  مهمتي  أن  أحسست  باقتضاب،  ابتسمت  جــدًا.  جميل  الطقس  لها:  قلت 
سهلة. لذلك، قّررت املغامرة وحرق املراحل واختصار كل املقدمات، وسألتها بشكل 
بعد لحظة  أنها  )مــش شغلك(، غير  لي  تقول  أن  توقعت  أنــت حزينة جــدا.  مفاجئ: 
صمٍت لم تطل  انخرطت في بكاء مرير، ما جعلني أحــّس بالندم، حاولت تهدئتها  
بدون طائل، قالت بحرقة واندفاع من خالل دموعها : »نعم أنا في غاية الحزن، والقلق 
يكاد يفتك بروحي، مشكلتي تكبر يوميًا. شارفت على الثامنة والثالثني، ولم أزل في 
ضيافة والدي الذي يتصّرف مثل أي أب منكوب )بابنة حالها مايل(، على الرغم من 

محاوالت الترويج الساذجة التي تقوم بها قريباتي.
اّدعت خالتي، مرة، بأني ست بيت ممتازة، بمعنى أنني أبدع، حني يتعلق األمر بشؤون 
التدبير املنزلي من ترتيب. وفي هذا الشأن، ال أحسن إعداد فنجان قهوة، فيما نسبت 
الوداعة والطيبة والهدوء، مع أنني أكثر عصبية من قطٍة حاصرها  عمتي لي تهمة 
الدافئ، وهي  العائلي  طفل شقي، وأثنت ابنة عمي على ميلي إلى االستقرار والجو 
تعرف جيدًا كم أعشق الحياة التي تخلو من الروتني والتكرار. أما والدتي التي صارت 
تكثر مــن الــدعــاء، فــي اآلونـــة األخــيــرة، بــأن يرزقني بابن الــحــالل، فهي تحثني على 
الوجود في مناسباٍت يتوفر فيها عرسان محتملون، ألن الزواج، بحسب أمي الحنون 
)سترة للبنت(، باعتبارها  مشروع فضيحة. وكذلك، فإن النجاح في العمل والدراسة 
ووجود الصديقات واالنخراط في اهتمامات مختلفة لن تغني عن أهمية استقراري 
 بذلك جراء )النق( شديد اللهجة الذي يمارسونه علي 

ً
في بيت العدل. صرت مقتنعة

أينما حللت، وتولد لدي إحساس باإلعاقة االجتماعية، وبضرورة زواجي في أقرب 
ملعاينة  التعّرض  في  أمانع  أعــد  لم  وأنــجــن.  تزوجن  كــون معظم صديقاتي  فرصة، 
أمهاٍت عرسان، معظمهم مطلقون أو أرامل أو مشطوبون بالكامل، من حيث املظهر 
البحث عن عــروس مالئمة. املصيبة  األولــى، بهدف  للمرة  بابنا  واملحتوى، يطرقون 

أنني أفشل دائمًا في املعاينة  فال يعودون.
رأى أحد عرسان الغفلة أن قامتي طويلة أكثر من الالزم، واعتقد آخر أنني أميل إلى 
القصر، بينما وجد أحدهم أن طريقتي في املشي تخلو من الرقة، وثّمة من تحفظ 
 ما في عيني، 

ً
على أسلوبي في الحديث، في حني أصّرت أم أحدهم على أن هنالك خلال

أنني صرت  والحق  بصرية.  بإعاقات   
ً
أطــفــاال إنجابي  إمكانية  من  الخوف  يثير  ما 

أرغب في الزواج، ألن الكل يريدني أن أفعل ذلك، وألن املجتمع سيظل يواجهني بتلك 
النظرة املؤنبة، وكأنني مسؤولة بشكل شخصي عن ظاهرة العزوف عن الزواج في 
البلد، غير أنني أتوق إلى االرتباط برجٍل غير سطحي، رجل يحبني كما أنا، بعيوبي 
وفضائلي، من دون أن اضطر إلى افتعال شيء، وأكاد أجزم أنني سوف أعيش ما 
تبقى من حياتي في وحدة قصوى، شأن نساء كثيرات، ينتهني وحيدات ممن فاتهن 

القطار، على الرغم من انتظارهن الطويل املضني على قارعة القسمة والنصيب.

سامح راشد

ال وصــف يجسد بشاعة وال إنسانية مــا يعانيه أهــل حلب مــن قتل ودمـــار وجــوع 
 عن الدفاع 

ً
وتشريد. فبعض األفعال تصل من اإلجــرام حدًا يصعب وصفه، فضال

ليس ما يجري في حلب من مجازر  ذلــك،  الرغم من  أو حتى تفسيره. وعلى  عنه، 
ر 

ّ
وإبادة جماعية وتقتيل أبرياء جديدًا على نظام بشار وقواته وحلفائه. إذ علينا تذك

أن حلب ليست األولــى، وغالبًا لن تكون األخيرة، في صــراٍع بدأ ثــورة شعبية نقية، 
وحّولها النظام إلى حرب بقاء أو فناء.. فإما أن يبقى أو تفنى سورية قبله.

ال سقف لسلوك بشار وحلفائه ميدانيًا، وال حد لتدنيهم أخالقيًا. وال ينافسهم في 
ذلك سوى دول ال تكتفي بالصمت عن مجازره بحق مدنيني أطفال ونساء وشيوخ، 
بل ال تخجل من الدفاع عنه. وال تتوانى عن الدعوة إلى استمرار العبث التفاوضي، 
 عربية تتشّدق 

ً
املسمى مسار جنيف. ولألسف، تشمل قائمة التأييد والتواطؤ دوال

انتقائي، وثالثة خارجية ترفع الفتات  بالعروبة، وأخرى إسالمية إسالمها مذهبي 
اإلنسانية والقيم العليا وحقوق اإلنسان، وتخفي وراءها مصالح اقتصادية ومبيعات 

األسلحة وأمن إسرائيل.
أما الدول التي تسعى فعليًا لنصرة السوريني، ودعم حقهم في حياة حرة، فقد بذلت 
ميدانيٍة ضد  الــدخــول في مواجهٍة  بني   

ً
اآلن، مخّيرة ما في وسعها. حتى صــارت، 

القوى الكبرى، وهو ما ال تطيقه. أو التعويل على صبر السوريني، وترقب الفرصة 
لتغيير املعطيات وموازين القوة الحقًا. 

عندما تحّرك ما يسمى املجتمع الدولي قبل أشهر، بسبب تدفق الالجئني السوريني 
إلى أوروبــا، كان السبب املعلن تزايد أعداد الغرقى واملشّردين، وتفاقم حالة النزوح 
الجماعي هربًا من جحيم الحرب في سورية. وبدا األمر كما لو كانت الدوافع إنسانية 
أخالقية. لكن، سرعان ما تغيرت املواقف، وتبدلت اللهجة من التعاطف والدعم ألولئك 
اعتبارهم عبئًا وتحديًا، تجب مواجهته، ليس فقط بإغالق  إلى  الالجئني الضحايا، 
القوة املسلحة إذا اقتضى األمــر. وفي الحالني، لم يحدث أي  الحدود، بل باستخدام 
تحرك دولي فعلي ملعالجة أسباب الظاهرة ومواجهة األطراف التي تتسبب في تشريد 
عشرات آالف املدنيني العزل يوميًا. ليست املسألة، إذن، قضية إنسانية أو قيمًا عاملية 
لم  عربيٍة،  دوٍل  على  أســوأ،  بل بصورة  أيضًا،  ينطبق،  ما  وهــو  أخالقية.  مبادئ  أو 
تستقبل الجئًا سوريًا واحدًا، وتتاجر بأوضاع السوريني املشردين واملحاصرين. 
الــســوريــني، وتــراهــم خونة  إليها مــن  أيــضــًا، تضطهد مــن لجأ  أخـــرى، عربية  ودول 

ومخربني، بينما تدعم بشار وتعتبره رمزًا للدولة السورية، وصّمامًا الستقرارها.
تلك املواقف التي تتراوح بني التخاذل والتواطؤ، تجّسدها سياسة األرض املحروقة 
قــبــول حــل سياسي  املــعــارضــة على  الكفيلة بإجبار  أنــهــا وحــدهــا  العالم  الــتــي يظن 
التأثير.  الحل وأدوات  التي تملك مفاتيح  الخارجية  األطــراف  »توافقي«، ترضى عنه 
بغض النظر عما إذا كان هذا الحل يلبي حدًا أدنى من مطالب السوريني، أو يضمن 
عن   

ً
فضال املاضية،  الخمس  السنوات  في  والتدمير  القتل  عن  املسؤولني  محاسبة 

الديكتاتورية والفشل لعقود قبلها. إنها ببساطة سياسة تقليدية مستهلكة أدمنها 
العالم، على الرغم من ثبوت فشلها، سياسة تدوير الحكام وإعادة إنتاج نظم الحكم 
التفاصيل، فقط  أو إضافة بعض  أو تحويل، سوى تعديل  نفسها، من دون تبديل 

على سبيل التجميل.
ال جدوى من استعطاف العالم للتحرك من أجل حلب، فالعالم يعلم ما جرى ويجري 
الغرب  املهم لدى  أو أرضــًا.  لديه ما دام املحروق سوريًا، بشرًا  مسبقًا. وال مشكلة 
املتوسط. وأال  الضفة األخــرى من  إلى  اللهب  ألسنة  أال تمتد  العرب،  والعالم وبعض 
تقدم سورية، أو غيرها، نموذجًا ألن يحكم الشعب نفسه بنفسه، أو يغّير حكامه 

بإرادته. 

عندما ينعدم الحياء رأسها المحتشد باألفكار الحزينة

المتورّطون في حرق سورية
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موقفــا  العربيــة  العلمانيــات  تتخــذ 
فــي  املاضــي،  ثوريــا تجــاه قضايــا 
تجــاه  مراوغــا  موقفــا  تتخــذ  حــن 
تكمــن  وهنــا،  الحاضــر.  قضايــا 
الثــوري  املوقــف  أن  حيــث  أزمتهــا، 
مــن  فليــس  يتجــزأ،  ال  شــامل 
املنطقــي،  مــن  ليــس  بــل  الطبيعــي، 
مــا  تجــاه  ثوريــا  املوقــف  يكــون  أن 
يتصــل بالتراث، وفي الوقت نفســه، 

محافظا ومساملا تجاه الحاضر.
التفكيــر السياســي، دائمــا،  ينطلــق 
مــن قضايــا الحاضــر ومشــكالته، 
املشــكالت  هــذه  حــل  بهــدف 
وعالجهــا، أو على األقل تفســيرها. 
وبمــا أن هــذه القضايــا واملشــكالت 
فيهــا  تتداخــل  ومعقــدة،  متشــابكة 
يتصــل  مــا  منهــا  كثيــرة،  عوامــل 
مــن  البــد  كان  والتــراث،  باملاضــي 
صياغــة تصــور عــن هــذا املاضــي، 
بالحاضــر  عالقتــه  شــكل  وعــن 
ومشــكالت الواقــع الراهــن، هــل هذه 
امتــداد وتكــرار، أي  العالقــة عالقــة 
هــل الحاضر يكــّرر املاضي، ويعيد 
إنتاجه بصورة مســتمرة ال انقطاع 
فيهــا، أم أن هــذه العالقــة عالقة هدم 
وكنــس للقديــم ووالدة الجديــد على 
تحــت  املتصــّدع  املاضــي  أنقــاض 

مطرقة الزمن.
تنقسم النظرة إلى التراث في عاملنا 
العربي إلى تيارين رئيســين، األول 

والتمســك  األصوليــة،  دعــاة  قوامــه 
إحيائــه،  وإعــادة  التــراث  بهــذا 
النظريــة  ويشــخص أصحــاب هــذه 
مشــكالت األمــة بابتعــاد املســلمن 
إلــى  بالعــودة  والحــل  دينهــم،  عــن 
الديــن الصحيــح، وتطبيقه للنهوض 
مســتنقع  مــن  وإخراجهــا  باألمــة 

التأخر والفوات الحضاري.
للماضــي  النظــرة  هــذه  ليســت 
إلــى  ترفعــه  كونهــا   ،

ً
موضوعيــة

مســتوى املقــدس واملطلــق، فصورة 
لــم  اإلســالمي  العربــي  املجتمــع 
تكــن بهــذا اإلشــراق الــذي يتصــوره 
املجتمــع  احتــوى  بــل  األصوليــون، 
التناقضــات،  مــن  اإلســالمي 
وخصوصــا الطبقيــة، مــا قــاد فيمــا 
نفســه  اإلســالم  انقســام  إلــى  بعــد 
عقائديــا، مــا جــر األمــة إلــى حــروٍب 
طاحنة، استمرت طويال بسبب هذا 

االنقسام.
فــي مقابــل النظــرة األصوليــة، هناك 
تيــار آخــر يتصاعــد ويتنامى كردة 
التيــار  وهــو  األصوليــة،  علــى  فعــل 
العلمانــي، فقد جــرت العادة تحميل 
التيــار األصولــي املســؤولية الكاملــة 
عن حالة التخلف والفوضى واملوت 
املجانــي التــي تجتــاح عاملنــا. لذلــك، 
ظهــر هــذا املوقــف النزق الــذي يدعو 
املاضــي،  مــع  القســري  البتــر  إلــى 
واالنعتــاق منه، بحجج كثيرة، منها 

بحــد  انتشــر  اإلســالمي  الديــن  أن 
وإلــى  الدمــوي.  والترهيــب  الســيف 
ذلــك، مــن تصــورات ســاذجة يجري 
التفســير  أنهــا  علــى  اعتمادهــا 
التــي  التطــرف  لظاهــرة  الوحيــد 
تجتــذب بــال شــك أعــدادا كبيــرة من 

املسلمن.
قد يصيب أصحاب هذا املوقف في 
، أي ضــرورة  جانــب مــن طرحهــم 
التغييــر واالنتقال باملجتمع العربي 
اإلســالمي إلــى حالــة جديــدة تتخــذ 
للدولــة  شــكال  والعلمانيــة  الحداثــة 
واملجتمــع، لكــن الصــواب يجانبهــم 
املاضــي،  إلــى  النظــر  طريقــة  فــي 
املــراد تجــاوزه والقطــع معــه، إذ إن 
تتــم  ال  النــوع  هــذا  مــن  التغييــرات 
بتــر  شــكل  علــى  ســحري  بشــكل 
فجائــي للماضــي، مــن دون األخــذ 
الشــروط  نضــج  عامــل  باالعتبــار 
والتــي  التغييــر،  لهــذا  املوضوعيــة 
منها ما يتصل بشــروط اجتماعية 
الخصبــة  التربــة  أوجــدت  راهنــة 
الســتمرار بقــاء األوهــام املاضويــة 
الواقــع  هــذا  مــن  الخــروج  بإمكانيــة 
املأزوم بالعودة إلى املاضي وتمثله. 
إلــى  العربيــة  العلمانيــات  نظــرة 
املاضــي مثالية تجرده من شــروطه 
فــي  وجــوده  إلــى  أدت  التــي  املاديــة 
إلــى  تقفــز  ثــم  ومــن  الشــكل،  ذلــك 
تحملــه  ســطحية،  اســتنتاجات 

أزمــات الواقــع الراهــن، وذلــك يظهــر 
لهــذه  السياســي  املوقــف  فــي 
الســاكت  أو  املحابــي،  العلمانيــات 
عــن ممارســات األنظمــة السياســية 
العربية التي تدعي العلمانية، بحجة 
أنهــا تحــارب قــوى أصوليــة، تعمــل 
إلــى الرجوع بمجتمعنا إلى عصور 
لم يعد باإلمكان العيش بشروطها.

العلمانيــة  بــكالم آخــر، تتخــذ هــذه 
موقفــا ثوريا تجاه قضايا املاضي، 
فــي حــن تتخذ موقفا مراوغا تجاه 

قضايا الحاضر. 
ويكمــن الســبب فــي عــدم شــمولية 
عــن  العجــز  فــي  الثــوري  املوقــف 
موضوعيــا  فهمــا  املاضــي  فهــم 
علميــا، يضعــه فــي شــروطه، ال فــي 
وهــذا  األزمنــة،  مــن  غيــره  شــروط 
املاضــي  طالســم  فــك  عــن  العجــز 
يجــد مخرجــه بتقديســه ورفعه إلى 
مســتوى املطلــق غيــر القابــل للشــك 
أو بشيطنته وتحميله ما ال يحتمل 

من أزمات الراهن. 
صريعــا  الحاضــر  نــرى  ولهــذا، 
نتيجــة هــذا التناحــر بــن األصوليــة 
عمليــٍة  فــي  املشــوهة  والعلمانيــات 
لــن تفضــي إلــى إفــراز جديــد كفيــل 
واقــع  وبنــاء  املاضــي،  بتجــاوز 
مختلف، فمن لم يفهم ماضيه، قّدر 

له أن يعيشه إلى األبد.
مسعود أبو زيدان )سورية(

يشعر الطفل بأمان شديد  عندما يشعر 
بــأن مــن حولــه يراقبونه. لذلــك، وانطالقا 
نظامنــا  وألن  املواطــن،  مصلحــة  مــن 
فــي مصــر ينظــر إلينــا كأطفــال تحتــاج 
للرقابة والرعاية بصورة مســتمرة، فإنه 
قــد قــرر أن يتخــذ مــن مبــدأ مخبــر لــكل 
مواطن شــعارا ومنهجا، لكي يشــعر كل 

مواطن بأن األمن معه أينما كان.
املقصــود باألمــن هنا ليس أمــن املواطن، 
بــل أمــن أهــم مــن هــذا بكثيــر، إنــه »أمــن 
الدولــة«، ألن أمــن الدولــة من أمــن املواطن، 
وحتى اآلن لم يتمكن أحد من الفالسفة 
الكبــار مــن تحديــد مفهــوم الدولــة التــي 

قصدتها أنظمتنا على مدار األيام  .
املهــم يــا ســادة، ومــن منطلــق أن نظامنــا 
إلــى  بــادر  فقــد  أقــوال،  ال  أفعــال  نظــام 
وضع شــعار مخبر لكل مواطن موضع 
مجــرد  املخبــر  يصبــح  فلــم  التطبيــق، 
هــذا الرجــل صاحــب الصــورة التقليديــة 
املتمثلــة فــي الرجــل الضخــم ذو البالطــو 
والعصــا  املبرومــة،  والشــنبات  األصفــر 
اعتدنــا  كمــا  إبطــه  تحــت  يحملهــا  التــي 
رؤيته في أفالم األبيض واألسود، والذي 
املشــبوهن بصــورة  يقــوم فيهــا بتتبــع 

مفضوحة وشبه علنية.
مــن  وأصبــح  عندنــا،  األمــر  تطــور  ال، 
بــن  مــن  املخبــر  تمييــز  جــدا  الصعــب 
صفــوف املواطنــن، ألنــك قــد تجــده فخم 
املظهــر، أو رث الهيئــة، وقــد يكون موظفا 
بائعــا  يكــون  أن  أو  كبيــر  منصــب  ذا 

، فاملخبــر يــا ســادة قــد يكــون أي 
ً
جائــال

شخص تتحدث أو تتعامل معه .
املخبــر لــم يصبــح مجــرد وظيفــة، أصبح 
أســلوب حيــاة، فإعالمنــا الوطنــي الغيور 
علــى مصلحــة الوطــن يبــث فكــرة املخبر 
مواطــن  كل  ويطالــب  وقــت،  كل  فــي 
بتنصيــب نفســه مخبــرًا علــى زميله في 

العمل وجاره في السكن .
وأصبــح اإلعــالم يــردد ويلقــن النــاس، ال 
تتحققــوا وأبلغــوا عــن جيرانكــم ملجــرد 
الشبهة، ويحلل ذلك قائال: ما الضير من 
أن يؤخــذ الشــخص املبلــغ عنــه، فتنتهــك 
كرامته، وتمتهن أدميته، ويشهر به، فإن 
كان مجرمــا فحبــا وكرامة، وتكون بذلك 
وإن تصــادف  بطولــي،  بعمــل  قمــت  قــد 
لــه  حــدث  مــا  فليعتبــر  بريئــا،  وكان 
ضريبــة وطنيــة، ال يرفــض دفعها إال كل 

خائن عميل.
لذلــك، أصبــح املواطن املصري محســودًا 
نعمــة  علــى  العالــم  مواطنــي  كل  مــن 
»األمــن« املالصــق لــه ليــل نهــار، فهــو في 
عملــه مراقــب مــن زميله أو رئيســه، وفي 

بيته مراقب من جاره أو جيرانه.
بالطبــع، ال تريــد الدولــة هنــا فــي انتشــار 
املخبرين فى املجتمع إال حماية الشــعب 
مــن أعــداء الوطــن، وبالطبع، تنظــر الناس 
إلــى املخبــر نظرة دونية، ويلقبونه بأقذع 
األلقــاب، فلــم أرد هنــا إال أن أنظــر لــه مــن 

زاوية أخرى.
علي خيري )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

بدر اإلبراهيم

»الحاكــم يضــرُب بالطبلــة/ وجميــع وزارات 
وجميــع  الطبلــة/  ذات  علــى  تــدق  اإلعــام 
الطبلــة/  إيقــاع  ــُم 

ِّ
خ

َ
ض

ُ
ت األنبــاء  وكاالت 

والصحــف الكبرى..والصغــرى/ تعمــل أيضــا 
مطلــع  الدولــة«.  تملكــه  ملهــًى  فــي   /

ً
راقصــة

لوصــف  يصلــح  هــذا  قبانــي  نــزار  قصيــدة 
العربيــة،  النخبــة  مــن  كبيــرة  شــريحة  حــال 
واملثقفــن  واإلعاميــن  األكاديميــن  مــن 
الســلطة  خطــاب  ترويــج  يحترفــون  الذيــن 
»التطبيــل«  مــن  يخجلــون  وال  ومشــاريعها، 
بيــع  فــي  غضاضــة  يجــدون  وال  املتواصــل، 

الوهم.
بــدا أن النقــد املوجــه لحالــة التماهــي الفج مع 
خطــاب الســلطة، والترويــج والتطبيــل لــه، في 
موجــة  مــع  وخصوصــا  األخيــرة،  الســنوات 
الربيــع العربــي، قــد نجــح فــي جعــل التطبيــل 
محفوفــا بمخاطــر الســخرية واالســتهزاء مــن 
شــريحٍة ال بــأس بهــا. لكــن، مــع انحســار تلــك 
النخــب  لتماهــي  قويــة  عــودة  تظهــر  املوجــة 
مــع الســلطات فــي الوطــن العربــي، بــل تظهــر 
شــراهة فــوق املعتــاد، إمــا للتكفيــر عــن مــاٍض 
نقــدي عنــد بعــض هــذه النخــب، أو ملزيــد مــن 
وإثبــات  القائمــة،  املنظومــة  فــي  االنخــراط 
املنافســن  علــى  باملزايــدة  فيهــا  الحضــور 
داخلهــا. في النمــوذج الريعي، وهو النموذج 

صالح النعامي

تجّســد مواقف حجاي ســيلع، محّرر صحيفة 
اإلســرائيلية،  اليمينيــة  ريشــون«  »ميكــور 
الجيــد  »العربــي  الصهيونــي  الشــعار  بدقــة 
هــو العربــي امليت«. فقد حرص ســيلع، عندما 
كان شــابا فــي العشــرينيات مــن عمــره، علــى 
 ولــس قــواًل، مــن 

ً
تجســيد هــذا الشــعار  فعــا

القــرن  ثمانينيــات  مطلــع  انضمامــه،  خــال 
املاضــي، ألول تنظيــم إرهابــي يهــودي عمــل 
ضــد الفلســطينين بعد عــام 1967؛ حيث قتل 
هذا التنظيم وجرح عشرات من الفلسطينين 
فــي الخليــل ورام اللــه ونابلــس؛ عــاوة علــى 
تدميــر  مخطــط  فــي  كبيــرًا  شــوطا  قطــع  أنــه 
املســجد األقصــى. وبعــد أن تجــاوز الخامســة 
والخمســن، بــات ســيلع يــرى أن العثــور علــى 
القوميــة  ضمائرهــم  ماتــت  نافذيــن،  عــرب 
والوطنية أجدى إلسرائيل، وتحديدًا ملشروع 
اليمــن الصهيونــي، مــن القتــل املــادي، الــذي 

مارسه شابا. 
من هنا، تلقف سيلع موافقة الرئيس املصري 
عبــد الفتــاح السيســي علــى تســليم جزيرتــي 
وطــور عرضــا  للســعودية،  تيــران وصنافيــر 
إســرائيليا، مفــاده بــأن يتنــازل السيســي عــن 
»دولــة  إلقامــة  ســيناء  شــمال  فــي  مســاحات 
أمــوال  دفــع  مقابــل  فــي  عليهــا  فلســطينية« 
للخزانــة املصريــة. وفــي مقال نشــرته »ميكور 
ريشــون« بتاريــخ 17-4، يكتــب ســيلع: »تنازل 

يمكــن  األقطــار،  معظــم  فــي  عربيــا  الحاكــم 
للســلطة الهيمنــة علــى كل املجاالت، ويصبح 
املجتمــع معتمــدًا بشــكل كامــل علــى الســلطة، 
غيــر قــادٍر وال راغــٍب فــي الفــكاك مــن اعتمــاده 
ينطبــق  ال  وهــذا  بهــا،  والتصاقــه  عليهــا، 
اقتصاديــا فقــط علــى القطــاع الخــاص الــذي 
عامــة  أو  الحكومــي،  اإلنفــاق  علــى  يعتمــد 
الريــع  توزيــع  علــى  يعيشــون  الذيــن  النــاس 
ضمــن آليــاٍت محــّددة، لكنــه ممكــن التطبيــق 
كمــا  إنهــا،  إذ  الثقافيــة،  النخــب  علــى  حتــى 
تســتطيع  ال  عربيــة،  نمــاذج  عــدة  فــي  نــرى 
والقيميــة  الثقافيــة  املنظومــة  مــن  الخــروج 
التــي تتبناهــا الســلطة، وبعــض هــذه النخب 
ربمــا يبــدي نقــدًا لبعــض املمارســات، غيــر أن 
الســلطة  قيــم  النقــد يبقــى تحــت ســقف  هــذا 
ورؤيتهــا، وهــو يســعى جاهــدًا لتظهيــر هــذا 
النقــد بوصفــه تحــت هــذا الســقف، خوفــا مــن 

الجمهور أحيانا قبل السلطة نفسها.
منظومــة  خــارج  نفســه  بتقديــم  يغامــر  مــن 
الســلطة القيميــة يجــد أنــه فــي اغتــراٍب فكــري 
ووجدانــي عــن جمهــوٍر قــد يلفظــه ويرفضــه، 
ألن هذا الجمهور تهيمن عليه فكرة االعتماد 
الســلطة، ضمــن حالــة ريعيــة، ال تقبــل  علــى 
الخــروج عــن الخطــوط األساســية املرســومة 
فــي الخطــاب والرؤيــة. إن هــذا يدفــع أحيانــا 
املثقــف الــذي يتبنــى خطابــا نقديــا ملحاولــة 
ضمــن  »طبيعيــا«  شــخصا  نفســه  إبــراز 

السيســي عــن الجزيرتــن يدلــل على أن العرب 
باإلمــكان  وبالتالــي،  األرض،  يقّدســون  ال 
تتنــازل  أن  بــدون  الفلســطينية  القضيــة  حــل 
إســرائيل عن شــبر واحد من الضفة الغربية«. 
ولــم يفــت ســيلع أن يذّكــر بــأن السيســي قــّدم، 
 حول فكرة تدشن 

ً
قبل عامن، عرضا متكاما

دولــة فلســطينية علــى 6000 كلم مربع شــمال 
ســيناء، لــكل مــن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي 
الســلطة  ورئيــس  نتنياهــو  بنيامــن 
الفلســطينية محمــود عبــاس، كمــا ذكرت ذلك 
فــي حينــه الصحافية إلئيت شــاحر، املراســلة 
السياســية إلذاعــة الجيــش اإلســرائيلي. وقــد 
فــي  متيــد  دافيــد  اإلســرائيلي  الجنــرال  أكــد 
مقال نشــره في موقع »نيوز ون« بتاريخ 4-4 
صحــة عــرض السيســي إلســرائيل والســلطة 
الفلســطينية، لكنــه زعــم أن السيســي عــرض 
فقط  التنازل عن 1600 كلم فقط شمال سيناء 

لصالح إقامة الدولة الفلسطينية.
 لكــن الحمــاس لهــذه الفكــرة ال يقتصــر علــى 
نخب اليمن الديني التي ينتمي إليها سيلع، 
توقعاتهــا  بســقف  تجاهــر  مــا  عــادة  والتــي 
العالية على السيسي، بل إن صحيفة هآرتس 
التــي تعبــر عن الخــط »الليبرالي واليســاري« 
ويقــول  الفكــرة.  هــذه  تبنــت  إســرائيل  فــي 
إن  العســكري،  الصحيفــة  معلــق  أورن،  أميــر 
بهــا مصــر  تمــر  التــي  االقتصاديــة  الضائقــة 
تمثل فرصة بالنســبة إلســرائيل، وتســاعدها 
علــى مقايضــة إقامــة الدولــة الفلســطينية فــي 

فــي  واقتراحاتهــا  الســلطة  ممارســات  مــن 
قلــب أي خطــاٍب ثقافــي نقــدي، لكــن هــذا ليس 
حاضــرًا عنــد بعــض املثقفــن الذيــن يقدمــون 
أنفســهم في إطاٍر نقدي، فُهم يبتلعون رواية 
السلطة في أحياٍن كثيرة، ويعيدون إنتاجها 
ســيئة  ممارســاٍت  يروجــون  أو  وتســويقها، 
للســلطة تحــت عنــوان االضطــرار أو التقاطــع 
املمارســة، وينقــدون، علــى هامــش هــذه  مــع 
املمارســات، بعض املظاهر الثانوية الناتجة 
عنها، لاحتفاظ »ببرستيجهم« النقدي. ثمن 
النقد عاٍل با شك، لكن االحتفاظ بمسافة من 
خطــاب الســلطة وروايتهــا، والتدقيــق فــي كل 
مــا تقولــه وتفعلــه، هــي املهمة األساســية ألي 
عــي أنه نقدي، وهذا خطاٌب يغيب،  خطــاٍب يدَّ
فــي الفتــرة األخيــرة، لصالــح حفــات ترويــج 

على مراكمة القوة العســكرية إلى السياســات 
نشــرته  مقــال  وفــي  حكومتــه.  تتبعهــا  التــي 
أن  هارئيــل  يؤكــد   ،4-22 بتاريــخ  الصحيفــة 
السيســي هــو مــن »قهــر« حمــاس، وقلــص مــن 
مــن  العســكرية،  القــوة  مراكمــة  علــى  قدرتهــا 
خــال تدميــر األنفــاق وتشــديد الحصــار على 
غــزة عبــر إغــاق معبــر رفح. ولم يفــت هارئيل 
أن يلفــت األنظــار إلــى أن كل جهــود إســرائيل، 
حركــة  ضــد  نفذتهــا  التــي  العمليــات  وكل 
حماس، »حتى االنقاب الذي قادة السيسي« 
فشلت في منع »حماس« من استعادة قوتها. 
بالسيســي  الصهاينــة  ثقــة  وصلــت  وقــد 
لــم  اإلســرائيلي  الجيــش  قــادة  أن  إلــى درجــة 
يعــودوا يخفــون مظاهــر التعــاون والتنســيق 
االســتخباري واألمنــي مع نظامــه. ويقر يئير 

الخطــاب الرســمي. يصــل مســتوى التهريــج 
وابتــذال املصطلحــات الــذي تقــوم بــه بعــض 
النخب احتفاًء بالخطاب الرسمي إلى ذروته 
الكبــرى واألزمــات، وال يتعلــق  القــرارات  فــي 
األمــر فقــط بغيــاب أي حس نقدي أو تســاؤل، 
االحتفــاء  بطريقــة  أيضــا،  يتعلــق،  إنــه  إذ 
م هــذه النخــب وطرحهــا  قــدِّ

ُ
نفســها، والتــي ت

نموذجا للجهل والتســطيح، أي بما يعاكس 
تمامــا االدعاء األساســي للنخبــة، باعتبارها 
 فــي تنويــر املجتمــع ورفع منســوب 

ً
مســاهمة

الوعي. 
هــذه  يجعــل  مــا  تحديــدًا  هــو  التهريــج  هــذا 
النخبة با وزن وال اعتبار، وهو أحد أسباب 
عدم قدرة هذه النخبة على التأثير، والتغيير 
التــي  القضايــا  الجمعــي، ضمــن  الوعــي  فــي 
تســعى في تغييرهــا، فخطابها فوق ركاكته، 
 بالخطــاب الســائد املقــاوم للتغييــر، 

ٌ
معجــون

ى من السلطة.
َّ
بن

َ
ت

ُ
وامل

الوطــن  امتــداد  علــى  النخــب  تهريــج  يمثــل 
العربــي مثــااًل لطبيعــة العاقــة بــن املجتمــع 
إلــى  يشــير  نفســه،  الوقــت  وفــي  والســلطة، 
العجــز عــن إيجــاد مســاحة فكريــة أو ثقافيــة 
 

ٌ
مغايرة لخطاب السلطة. في قصيدته »عزف

قبانــي:  نــزار  يقــول  الطبلــة«،  علــى  منفــرٌد 
 األعصــاب، فيــا ربــي ألهمنــا 

ُ
 تختــرق

ُ
»الطبلــة
الصبر«.

)كاتب سعودي(

الجيــش،  أركان  هيئــة  رئيــس  نائــب  جــوالن، 
فــي  األمنيــة  األجهــزة  تــزّود  إســرائيل  بــأن 
مصــر باملعلومات االســتخبارية »الحاســمة« 
الجهاديــن  ضــد  الحــرب  إلدارة  تلــزم  التــي 
فــي ســيناء )هارتــس،27-4(. مــن هنــا، لــم يكــن 
األمــن  أبحــاث  »مركــز  ر 

ّ
يحــذ أن  مســتهجنا 

القومي« اإلســرائيلي، في تقدير موقف نشره 
بتاريخ 19-4، من »التداعيات الخطيرة« التي 
فــي حــال ســقط نظــام  إســرائيل  ســتواجهها 
السيســي، بفعــل األزمــة االقتصاديــة الخانقــة 
الكاتبــة  وتذهــب  حاليــا.  تواجــه مصــر  التــي 
إلــى  كليــغ،  كارولــن  اليمينيــة،  اإلســرائيلية 
»يعــد  السيســي  نظــام  بقــاء  بــأن  الجــزم  حــد 
وآمنــة«  قويــة  إســرائيل  بقــاء  متطلبــات  مــن 
حكومــة  فــي  غليــك  ودعــت  )معاريــف،4-8(. 
أي  مواجهــة  فــي  التــردد  عــدم  إلــى  نتنياهــو 
توجــه أميركــي للتخلــي عــن نظــام السيســي، 

بسبب سجله في مجال حقوق اإلنسان. 
وتحديــدًا  العــرب،  علــى  يفــرض  تقــدم  مــا 
أقصــى  إبــداء  والفلســطينين،  املصريــن 
الغــرف  فــي  يحــاك  قــد  ممــا  الحــذر  درجــات 
للصهاينــة  الســماح  عــدم  فيجــب  املظلمــة. 
باســتغال أزمــة مصــر االقتصاديــة، وتهافــت 
القضيــة  تصفيــة  فــي  الظاهــري  السيســي 
علــى  عربيــة  شــرعية  وإضفــاء  الفلســطينية 
تهويد فلسطن بالكامل، فسيناء للمصرين، 

وفلسطن كلها للفلسطينين.
)كاتب فلسطيني(

ــر النــاس منــه، ويجــد 
ِّ
ف

َ
املنظومــة، حتــى ال ُين

نفسه معزواًل.
نخبهــا،  ســلطة  لــكل  تكــون  أن  فــي  غرابــة  ال 
كمــا أن غالبيــة النخــب فــي املجتمــع تفضــل 
االنضــواء تحــت مظلــة الســلطة، عوضــا عــن 
اإلصــرار علــى خطــاٍب نقــدي، أو االنكفاء، فما 
يوفــره االنضــواء تحــت هــذه املظلــة )بغــض 
النظــر عــن تفــاوت درجــات االلتــزام بخطــاب 
أي  يغــري  وتأثيــر،  حضــوٍر  مــن  الســلطة( 
مثقف أو فاعٍل في الوسط الثقافي بالدخول 

ضمن هذه املنظومة.
لعاقــٍة  الثقافيــة  النخبــة  خضــوع  نتائــج 
أن  يمكــن  الســلطة،  مــع  الطابــع  ريعيــٍة 
نشــاهدها فــي خطــاب األكاديميــن وخبــراء 
األمــر  يتصــل  حــن  واالقتصــاد،  السياســة 
بأزمــة عنــد الســلطة، أو حــرٍب تخوضهــا، أو 
مــن  فالترويــج  بهــا،  القيــام  تنــوي  اٍت  إجــراء
ســمتان  أخــرى،  جهــة  مــن  والتبريــر  جهــة، 
غالبتــان لهــذا الخطــاب، بــل يمكــن القــول إن 
اٍت  إجــراء أو  خطــاٍب  ترويــج  عبــر  التضليــل 
ال تنبــع مــن رؤيــة تراعــي املصلحــة الوطنيــة، 
أو تحمــل معهــا مؤشــرات أزمــة، وعبــر تبريــر 
املجتمــع،  كبيــرة، وممارســاٍت تضــر  أخطــاء 
هــو الوصــف األدق لخطــاٍب خبــراء ومثقفــن 

كثيرين.
فــي الصــورة التــي يرســمها أنصــار الخطــاب 
النقدي من املثقفن، يقع التشكيك أو التوجس 

شــمال ســيناء بدعم مالي »جزيل«. لكن أورن 
»اليســاري« بــدا فــي مقالــه املنشــور فــي 4-12 
إنــه يقتــرح أن  مــن ســيلع، حيــث   

ً
أكثــر بخــا

تتولــى الــدول الخليجيــة دفــع األمــوال ملصــر؛ 
مكانــة  إســرائيل  »تمنحهــا«  أن  مقابــل  فــي 
خاصة في إدارة املســجد األقصى!. وبالنســبة 
فلســطينية  »دولــة«  إقامــة  تعنــي  ال  لســيلع، 
فــي ســيناء ضم إســرائيل الضفــة الغربية لها 
فقــط، بــل أيضــا طــرد الفلســطينين مــن هناك 
إلــى إقليــم »الدولــة« الجديــدة. وفــي ظل تواتر 
الروايات اإلســرائيلية التي تؤكد عرض رأس 
النظــام فــي القاهــرة بالفعــل إقامــة »الدولــة« 
الفلســطينية فــي شــمال ســيناء، ومــع اتســاع 
فــإن  ذلــك،  علــى  أبيــب  تــل  فــي  النخــب  دائــرة 
الــذي  األول  العربــي  الحاكــم  يعــد  السيســي 
يجعــل فكــرة طــرد الفلســطينين مــن أرضهــم، 
التــي يتشــبث بهــا هوامــش اليمــن املتطــرف 
مصطلحــا  عليهــا  ويطلقــون  إســرائيل،  فــي 

مخففا »ترانسفير«، أمرًا ممكنا وعمليا. 
ما يبرر املخاوف من الرهان اإلسرائيلي على 
الفلســطينية  القضيــة  فــي تصفيــة  السيســي 
القطاعــات  جميــع  احتفــاء  ظــل  فــي  يأتــي 
إســرائيل  مســاعدة  فــي  بــدوره  الصهيونيــة 
علــى تحقيــق مكاســب اســتراتيجية، لــم يكــن 
بإمــكان تــل أبيــب تحقيقهــا بدونــه. فقــد صــب 
عاموس هارئيل، املراسل العسكري لصحيفة 
هآرتــس جــام غضبــه على بنيامــن نتنياهو، 
ألنــه نســب »الفضــل« في تراجع قــدرة حماس 

تهريج النخبة

»ترانسفير« برعاية السيسي

يشير تهريج النخبة 
إلى العجز عن إيجاد 

مساحة فكرية أو 
ثقافية مغايرة 
لخطاب السلطة

لم يعد قادة 
الجيش اإلسرائيلي 

يخفون مظاهر 
التعاون والتنسيق 

االستخباري واألمني 
مع نظام السيسي
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لبنى سالم

ثاثــة رجــال يجــّرون ســريرًا متحــركا ألحد 
القــدس.  مستشــفى  أروقــة  فــي  املرضــى، 
مــن  معــاذ  وســيم  محمــد  الطبيــب  يخــرج 
غرفته في جناح العناية املركزة. يقفل بابها ويسير 
فــي الــرواق. يرفع شــيئا مــن زّي العمليات الجراحية 
األخضــر عنــد قدميــه، حتــى ال يامــس األرض، ثــّم 
يضــع يديــه فــي جيبيــه ويهــّم بالدخــول إلــى جنــاح 
الطــوارئ ليبــدأ مناوبتــه الليلية فيهــا. لم يكن يدرك 
لــه الطائــرات  الــذي اختارتــه  إلــى املــوت  ــه يدخــل 

ّ
أن

الحربيــة التــي قصــف املستشــفى، األربعــاء املاضــي. 
هــذا هــو املشــهد الــذي التقطتــه الكاميــرات الداخلية 
ملستشــفى القــدس، للحظــات الطبيــب األخيــرة و26 
قبيــل  املستشــفى،  داخــل  كانــوا  آخريــن  شــخصا 

استهدافه من قبل الطيران الروسي والسوري.
الطبيــب حاتــم، وهــو مديــر مستشــفى األطفــال فــي 
حلب، رثى زميله في رسالة وجهها إلى العالم عبر 
كان  إنــه  فيهــا  قــال  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
كان  فــي حلــب،  أفضــل طبيــب متخصــص ومؤهــل 
يعمــل فــي مستشــفى األطفــال أثنــاء النهــار ويذهــب 
. أضاف: 

ً
إلى مستشفى القدس لحاالت الطوارئ ليا

»كنا نقضي ســت ســاعات معا في اليوم، كان ودودًا 
ولطيفــا، كان دائمــا يمــزح مــع كادر املستشــفى. بقــي 
فــي حلــب، املدينــة األكثــر خطــورة في العالم، بســبب 
مــن  كان  ملرضــاه.  وإخاصــه  العمــل  فــي  تفانيــه 
املفتــرض أن يــزور عائلتــه فــي تركيــا حــن يعود من 

حلب، هو لم يَر أحدًا منهم منذ أربعة أشهر«.
أشــار الطبيب في رســالته إلى الخطر الذي كان وما 
زال يترصــد املستشــفيات واألطبــاء فــي حلــب. وذكر 
 غارة جوية أخرى استهدفت نقطة تبعد 200 متر 

ّ
أن

عــن مستشــفى القــدس قبل أيام مــن القصف األخير، 
 مــرة يشــتد القصــف، كان طاقم املستشــفى 

ّ
و»فــي كل

حلــب قبل أشــهر بســبب خطــورة العمل الطبــي فيها. 
تقــول: »فــي املســتوصف الذي كنــت أعمل فيه، لم يكن 
هنــاك طبيــب أطفــال. كانــت عشــرات األمهــات يأتــن 
الذيــن يعانــون مــن   يحملــن أطفالهــن 

ّ
يــوم وهــن  

ّ
كل

 
ّ

حــرارة مرتفعــة أو إســهال ويبكــون طــوال الوقــت. كل
مــا كنــا نســتطيع فعلــه هو إعطاء مســّكنات وســوائل 
حالتهــم  تتدهــور  ال  حتــى  اللــزوم  عنــد  تعويضيــة 
 
ّ
، نطلــب منهن

ً
الصحيــة. وحــن يتحســن الطفــل قليــا

 
ّ
أن »أذكــر  تضيــف:  أطفــال«.  طبيــب  عــن  يبحثــن  أن 
العديد من األهالي كانوا يذهبون إلى طبيبة نسائية 
األطفــال  تعايــن  الطبيبــة  كانــت  أطفالهــم.  ملعاينــة 
ــع فقــط، أكثــر مــن 100 حالــة يوميــا فــي نقطــة 

ّ
الرض

طبية قريبة منا. هذه النقطة قصفت أيضا، فاتخذت 
في اليوم التالي غرفة معاينة ال تزيد مســاحتها عن 
متريــن فــي متريــن، وكان املرضــى وعشــرات األطفــال 

يتجمعون في خيمة نصبت إلى جانب العيادة«.
في السياق، يشير الطبيب عبد القادر البيطار، وهو 
 »أطفــال 

ّ
متخصــص فــي األمــراض الداخليــة، إلــى أن

النمــو  بمشــاكل  تحديــدًا  املصابــن  املرضــى  حلــب 
وحديثي الوالدة الذين يعانون من تشــوهات خلقية 
أو أمــراض وراثيــة، ســيعانون مــع عائاتهم وحدهم. 
فعلــي«.  بشــكل  يســاعدهم  أن  طبيــب  ألّي  يمكــن  ال 
يضيــف: »عمومــا، ال يمكــن ألي متخصــص آخــر أن 
األمــراض  هــي  عديــدة  األطفــال.  طبيــب  مــكان   

ّ
يحــل

وقلمــا  األطفــال  تصيــب  التــي  العــدوى  وأصنــاف 
نصادفهــا عنــد الكبــار. البنيــة الجســمية والنفســية 
املــرض وتظهــر  للطفــل تتفاعــل بشــكل مختلــف مــع 
األعــراض بشــكل مختلــف. هــذا مرتبــط بعمــر الطفــل 
أيضــا، والنقطــة األهــم هــي العــاج الــذي يحتــاج إلــى 
خبــرة طبيــب متخصــص الختيــاره وضبــط جرعتــه 
تبعا للعمر والوزن«. يتابع: »يمضي الطبيب ما بن 
خمــس ســنوات وســبع إضافيــة كــي يتخصــص فــي 
طب األطفال ويلّم بالخبرة الازمة للتعامل معهم«.

ــع، ويهــرع بهــا إلــى الطابــق 
ّ

يحمــل حاضنــات الرض
األرضي لحمايتهم«.

مديــر  وهــو  حمــزة،  الطبيــب  يقــول  جهتــه،  مــن 
 »خســارة 

ّ
»العربي الجديد«، إن مستشــفى القدس، لـ

الوحيــد  األطفــال  طبيــب  كان  ــه 
ّ
ألن كبيــرة،  معــاذ 

املتفــرغ للعمــل فــي حلــب. كان يعمــل 26 يومــا فــي 
الشــهر. هنــاك ثاثــة أطبــاء أطفــال آخريــن يداومــون 
بشــكل جزئــي فــي حلــب ويتنقلــون للعمــل فــي مــدن 
 
ً
بــن 120 و150 طفــا مــا   منهــم يعايــن 

ّ
أخــرى. كل

يوميــا. اليــوم بــات العــبء أكبــر عليهم. أمــا ما يدفع 
باقي األطباء إلى االستمرار حتى اليوم، على الرغم 
ممــا حــدث، فهــي إنســانيتهم. نعلــم أننــا إذا لــم نكن 
فلــن يداويهــم  املرضــى،  مــن  نــداو اآلالف  ولــم  هنــا 

أحد«.
عــن الحلــول املمكنــة التي يلجأ إليهــا األطباء اليوم، 
املتخرجــن  األطبــاء  مــن  عــدد  »بــدأ  حمــزة:  يقــول 
طبيــة  مراجــع  بقــراءة  املتخصصــن  وغيــر  حديثــا 
بهــا.  معرفتهــم  لتعميــق  األطفــال  إســعاف  حــول 
املرضيــة  أمــا  اإلســعافية،  الحــاالت  تدبــر  املهــم  مــن 
فيمكــن تحويلهــا إلــى خــارج املدينــة«. يضيف: »بدأ 
فــي بدايــة نوفمبــر/ القــدس  فــي مستشــفى  عملنــا 

تشــرين الثانــي 2012. قبــل يــوم مــن اســتهدافه كان 
يقــدم خدماتــه فــي اختصاصات األمــراض الداخلية 
والقلبيــة والكلــى والعصبيــة والنســائية وأمــراض 
 4500 نســتقبل  كنــا  العامــة.  والجراحــات  األطفــال 
 »أبــرز أمــراض األطفــال 

ّ
مريــض شــهريا«. يتابــع أن

املنتشرة هي ذات الرئة والتهاب القصبات الشعرية، 
باإلضافة إلى اإلسهال والجفاف وسوء التغذية«.

قبــل  بــدأت  املدينــة  فــي  لألطفــال  الطبيــة  املعانــاة 
ســنوات، إذ دأبــت قــوات النظام علــى تدمير املنظومة 
الصحيــة فيهــا واســتهداف مستشــفياتها. وهــو مــا 
انعكــس بشــكل كبيــر علــى الواقــع الصحــي لألطفــال. 
هــذا مــا تؤكــده املمرضة عوض الصالــح التي غادرت 

مجتمع
أعلــن الهــال األحمــر القطــري عــن تخصيــص ميزانيــة بقيمــة 200 ألــف دوالر أميركــي، لتوفيــر دعــم 

إنساني ملدينة حلب السورية، التي تتعرض لقصف جوي عنيف.
ه خصص امليزانية من صندوق االستجابة للطوارئ، لتنفيذ استجابة عاجلة تشمل تقديم 

ّ
وقال إن

 
ّ
دعم طبي وإغاثي، وتأمن مخزون اســتراتيجي من الوقود واملواد الغذائية الجافة. وأشــار إلى أن
»جــزءًا مــن الخطــة املذكــورة أنجــز بالفعــل، ومــا زال العمل ببقيــة األجزاء جاريا حتى هــذه اللحظة«. 
)األناضول(  القصف الجوي »يهدد استمرار األعمال اإلنسانية«. 

ّ
كما أكد أن

 للتدخــن آثــارًا ســيئة علــى الحيوانــات املنويــة للرجــل. وباســتخدام أحــدث 
ّ
أكــدت دراســة جديــدة أن

 
ّ

 عدد النطاف وحركتها تقل
ّ
تعريف ملنظمة الصحة العاملية للحيوانات املنوية، وجد الباحثون أن

لدى املدخنن، كما تزداد لديهم الحيوانات املنوية املشوهة مقارنة بغير املدخنن.
وأكــد أشــوك أغــاروال، مــن املركــز األميركــي للطب التناســلي في مستشــفى كليفانــد، وزماؤه، هذه 
النتائج بعد مراجعة 20 دراسة تشمل 6 آالف مشارك تقريبا. وقال: »يجب أن توجه نصيحة قوية 
)رويترز( باإلقاع عن التدخن ملن يسعون إلى اإلنجاب«. 

أدلّة جديدة على إضرار التدخين بالخصوبةالهالل األحمر القطري يدعم حلب إنسانيًا

لندن ـ كاتيا يوسف

ســريع،  بشــكل  الحيــاة  أنمــاط  تغّيــرت 
 108 مــن  الســكري  مرضــى  عــدد  فارتفــع 
مليونــا   422 إلــى   1980 عــام  فــي  مايــن 
فــي عــام 2014. ويتســّبب هــذا الــداء بمــوت 
أشــخاص يفــوق عددهــم مرضــى ســرطان 
بحســب  مجتمعــن،  واإليــدز  الثــدي 
للســكري.  األميركيــة  الجمعيــة  بيانــات 
الرئيســي  الســبب  الســكري  داء  ويعــّد 
للعمى والفشــل الكلوي والنوبات القلبية 
والسكتة الدماغية وبتر األطراف السفلى. 

اآلســيويون الجنوبيــون الذيــن يعيشــون 
في بريطانيا، هم أكثر عرضة من سواهم 
لإلصابــة بــداء الســكري من النــوع الثاني، 
ازديــاد  مــع  مبكــرًا  ربمــا  يصابــون  وهــم 
لــذا  لديهــم.  املــرض  مضاعفــات  مخاطــر 
تعمــل الجمعيــة الخيريــة ملــرض الســكري 
فــي بريطانيــا، على مشــروع مّدته ســنتن 
توضــح  مــا  بحســب  هــؤالء،  ملســاعدة 
»العربــي الجديد« مســؤولة مكتب إعام  لـ

الجمعية غابرييا روبرتس.
ر منهــا الجمعية، 

ّ
بــن األســباب التــي تحذ

كالعــادة،  الصــدارة  التدخــن   
ّ

يحتــل

 عاقتــه غيــر واضحــة 
ّ
علــى الرغــم مــن أن

مــن  يزيــد  قــد  التبــغ   
ّ
أن ُيذكــر  بالســكري. 

إلــى  ويــؤّدي  الــدم  فــي  الســكر  مســتويات 
تطويــر مقاومــة لألنســولن. وتدخــن مــا 
اليــوم،  فــي  ســيجارة  عشــرين  عــن  يزيــد 
يضاعف خطر اإلصابة باملرض باملقارنة 
مــع غيــر املّدخنــن. إلــى ذلك، تأتــي البدانة 
لتشــّكل أحد األســباب الرئيســية لإلصابة 

بداء السكري من النوع الثاني.
فــي  لتســاعد  الّرياضيــة  التماريــن  وتأتــي 
للســكر  معتدلــة  مســتويات  علــى  الحفــاظ 
إلــى  باإلضافــة  الــدم  فــي  والكوليســترول 

ــض الــوزن 
ّ
ضغــط منتظــم للــدم، فيمــا تخف

ــل القيــام بتماريــن 
َّ

أو تحافــظ عليــه. ويفض
رياضيــة ملــّدة 30 دقيقــة يوميا، خمســة أّيام 
فــي األســبوع، فيمــا ينصــح باملشــي لدقيقة 

 ساعة جلوس.
ّ

واحدة بعد كل
أمــا امللــح، فلــه دوره فــي رفــع نســبة خطــر 
تطوير السكري، إذ يرفع ضغط الدم. وقد 
 تنــاول األطفــال 

ّ
بّينــت دراســات حديثــة أن

واملراهقــن كمّيــات كبيــرة مــن امللــح ترفــع 
املســتقبل.  فــي  وزنهــم  زيــادة  احتمــال 
مــا  عــادة  الرائجــة،  الجاهــزة  والوجبــات 
امللــح  مــن  أكبــر  كمّيــات  علــى  تحتــوي 

والدهــون باملقارنــة مــع الطعام املطهو في 
املنزل. 

مــن جهــة أخــرى، ملحّبــي القهــوة خبــٌر ســار. 
أكــواب  ثاثــة  تنــاول   

ّ
أن دراســات  ــت 

ّ
بين

ــص خطــر اإلصابــة 
ّ
القهــوة يوميــا يقل مــن 

بنســبة  الثانــي  النــوع  مــن  بالســكري 
مــادة  علــى  تحتــوي  هــا 

ّ
ألن املائــة،  فــي   40

الكربوهيــدرات   
ّ
أن ويبقــى  »بوليفينــول«. 

الغذائــي  نظامنــا  فــي  مهّمــا  دورًا  تلعــب 
وينبغي أن تشّكل ثلث ما نأكله ليس أكثر، 
إلــى  يــؤدي  قــد  تناولهــا،  فــي  املبالغــة   

ّ
ألن

اإلصابة بالسكري من النوع الثاني.

معلومات تجنّبك اإلصابة بمرض السكري

يوسف حاج علي

لم يتعب بعد، مع أن الشعر األبيض لم 
يترك شيئا للشعر األسود في رأسه.

ه الستينية كان من املفترض أن 
ّ
في سن

يرتاح. لكن في هذه البالد، بالدنا، ال 
ضمانات ملن يصلون إلى عمره. هؤالء 

لن يعرفوا الراحة أبدًا. لذلك سيجتهدون 
غالبا إلى آخر حياتهم. قبل سنوات قليلة، 
ى السن الرسمي للتقاعد. السن التي 

ّ
تخط

من املفترض أن يتفرغ بعدها كل فرد 
ملمارسة ما فاته في األيام السابقة.

لطاملا كان منضبطا في حياته. عاش 
طفولة صعبة بعدما خسر والده باكرًا. 

خسارة أحد الوالدين تهز أساس أي أسرة. 
ا لم تكن الظروف املادية تسمح برفاهية 

ّ
ومل

التعليم، فقد اضطر إلى ترك املدرسة 
م مهنة تعينه على القادم من 

ّ
باكرًا، لتعل

األيام. عندما تفقد عائلة كبيرة والدها 
يصير تعويض هذا الفراغ الكبير شأنا 

جماعيا. 
كان العمل دائما بالنسبة إليه الوحيد 

املقّدس، ومع ذلك لم يأخذ حقه فيه. 
ليس ألنه لم يكن مجتهدًا، بل ألن أخالقه 

ومبادئه لم تسمح له يوما بالقفز على 
أكتاف اآلخرين. وقد انقسمت حياته 

الحقا عندما تزّوج وأّسس أسرته الخاصة 
ما بن أهل منزله، والعمل، وعدد محدود 
جدًا من األصدقاء ال يزيدون عن أصابع 

اليد الواحدة. هؤالء بالذات بات يفقد واحدًا 
منهم كل فترة بعدما تقدموا في السن 
وصاروا يخسرون في معارك املرض.

نادرًا ما كان يعترض، أو يثور. فاملسائل 
ز 

ّ
بمعظمها مرتبطة عنده بالقناعة. يرك

دوما على ما يملكه وليس على ما ينقصه 
ويحتاج إليه. ما نسّميه في لغتنا النصف 
املمتلئ من الكوب. لذلك لم يسلك طرقات 

مواربة يوما. لم يعرف إال الخط املستقيم، 
مع علمه أن أصحاب هذا الخط بالذات هم 
أكثر من يعانون في حياتهم. دائما كانت 

القناعة لديه قبل أي شيء.
لم يخالف القانون يوما. لم يرفع راية 

حزب. لم ينتسب إلى مليشيا. لم يطلق 
ق 

ّ
رصاصة. لم تغره املذهبية. لم يعل

صورة زعيم. لم يعاِد جارًا طوال حياته. لم 
 بكلمة. اكتفى بتأدية ما ظّن 

ً
يجرح طفال

أنها مهمته في الحياة: تأسيس عائلة وبذل 
الجهد، لجعلها ال تحتاج شيئا، تعويضا 
لنقص عرف طعمه باكرًا. وقد فعل هذا 

بصمت.
باألمس كان عيد العمال، وهو ككثيرين لم 
يحتفل به في حياته. ربما ال يعرف أن هذا 
العيد بالذات سّن خصوصا ملن يشبهونه 

في الحياة. 
باألمس فعل ما يفعله في كل يوم أحد، 

املساحة الوحيدة التي يخصصها لنفسه 
في الحياة. لبس ثيابا خفيفة، حمل بعض 

حّبات الفواكه املوسمية، وانطلق في رحلته 
األسبوعية نحو البحر الذي يجمع من 

تبقى ِمن األصدقاء.
لذلك، وله، وملن يشبهونه: كل عام وأنتم 

بخير.

الصامتون

عامل 
من الناس
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إسعاف على ضوء الهاتف لطفل أصيب في القصف األخير )األناضول(



فـــي لـــبـــنـــان، يــســتــعــرض ســمــاحــة الــتــحــركــات 
عشرين  طـــوال  السابقة  والحقوقية  املطلبية 
عامًا التي وصلت بنا إلى الحراك الشعبي في 
صيف 2015 على خلفية أزمة النفايات. يقول 
األخيرين  العقدين  فــي  فــقــدوا  اللبنانيني   

ّ
إن

بعد  جـــاءت  الــتــي  السياسية  بالسلطة  الــثــقــة 
اتـــفـــاق الــطــائــف عـــام 1989 الــــذي أعــلــن إنــهــاء 
الــحــرب األهــلــيــة. كما فــقــدوا ثقتهم بــاألحــزاب 
جميعها. على هذا األساس، بدأت منذ سنوات 
الــتــســعــيــنــات تـــحـــركـــات اصـــطـــدمـــت بــســلــطــة 
رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري القائمة 
في ظل الوصاية السورية. يقول: »كان هنالك 
الحريري  بني  ما  مشتركة  ومصالح  انسجام 
والــســوريــني عــلــى قــمــع الــحــريــات فــي لــبــنــان«. 
تحركات  األخــيــرة شهدت  السنوات   

ّ
أن يتابع 

ذات طـــابـــع »مـــتـــقـــدم«. وهــــي الـــتـــي بـــــدأت مع 
عام  النظام«  إســقــاط  يريد  »الشعب  مسيرات 
 الطابع السياسي لم يغلب 

ّ
2011، التي يؤكد أن

عليها، بل تمكنت من استقطاب مشاركني من 
الفريقني السياسيني املتخاصمني األساسيني 
في لبنان، 8 و14 مارس/ آذار. عدة تظاهرات 
جــرت يومها تــبــّدت خاللها رغــبــة الــنــاس في 
بـــلـــورة نــظــام يــؤســس الـــدولـــة املــدنــيــة ودولـــة 

الرعاية االجتماعية، كما يقول.

هيئة التنسيق
أما السنوات التي تلت ذلك، فقد شهدت نزول 
هيئة التنسيق النقابية إلى الشارع. هي التي 
ــاء  ــعـــت شــــعــــارات تــصــحــيــح األجـــــــور وإعـــطـ رفـ
 
ّ
املــوظــفــني حــقــوقــهــم املــالــيــة املــغــّيــبــة. يـــذّكـــر أن

وا 
ّ

الحريري ومن بعده فريقه السياسي انقض
على الحقوق املكتسبة للقطاع العام وأخضعوا 
 
ّ
لبنان لشروط البنك الدولي. مع ذلك، ينّوه أن

الحريري وفريقه ليسا وحدهما املسؤولني عن 
 الطاقم السياسي في لبنان.

ّ
ذلك بل كل

 هـــذه الــتــحــركــات اســتــمــرت 
ّ
يــقــول ســمــاحــة إن

 الطبقة 
ّ

ــنـــوات، وانــتــهــت بــاتــفــاق كــــل ثــــالث سـ
السياسية باختالف أقطابها على إقصاء هذا 
الــنــهــج الـــذي كـــان رمـــزه األمـــني الــعــام الجديد 
كما  غــريــب.  ــا 

ّ
حــن اللبناني  الشيوعي  للحزب 

أقــصــي وزيــــر الــعــمــل الــســابــق شــربــل نــّحــاس 
لــدفــاعــه عــن الــحــّد األدنـــى لــأجــور. يشير إلى 
ــذه اإلقــــصــــاءات هـــو »تــأديــب   هـــدف مــثــل هـ

ّ
أن

الـــنـــاس«. لــم يــتــأدب الــنــاس فــي مــا يــبــدو ولــم 
يــنــكــفــئــوا عـــن مــطــالــبــهــم. فــفــي يــولــيــو/ تــمــوز 
ــذي اســتــفــاد  املـــاضـــي بـــدأ الـــحـــراك الــشــعــبــي الــ
 مــا سبق، بحسب سماحة، وظهر في 

ّ
كــل مــن 

موقع أكثر تقدمًا من هيئة التنسيق النقابية. 
وهــو الــحــراك الــذي بــدأ بعد فشل السلطة في 
ــة الــنــفــايــات، إاّل عــبــر املــطــامــر املــضــرة   أزمـ

ّ
حـــل

 الـــحـــراك الــــذي انــطــلــق من 
ّ
بــالــبــيــئــة. يــقــول إن

ــنـــوب مــن  ــل الــــشــــوف إلـــــى الـــجـ ــاحــ ســبــلــني )ســ
بيروت بالقرب من مطمر النفايات الرئيسي( 

خطط له الشيوعيون ، وهم من أطلقوه.
فـــي وســط  أغــســطــس/ آب 2015  تــظــاهــرة 22 
ــيــــروت اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا الــســلــطــة الــعــنــف  بــ
ضــد املــتــظــاهــريــن، وأصــيــب ســمــاحــة خاللها. 
الــداخــلــي  اللبناني واألمــــن  الــجــيــش   

ّ
أن يــؤكــد 

ــهــا ســاهــمــت في 
ّ
ــنـــواب كــل وشـــرطـــة مــجــلــس الـ

قــمــع املــتــظــاهــريــن الــذيــن بــلــغ عــددهــم نــحــو 3 
آالف شخص: »الحقتهم حتى مسافة بعيدة، 
ــاز والــــرصــــاص  ــغــ ــقـــت عــلــيــهــم قـــنـــابـــل الــ ــلـ وأطـ
الــحــراك  الــتــظــاهــرة، اكتسب  الــحــي«. بعد تلك 
زخمًا، وخالل األسبوع الالحق نظمت العديد 
من الوقفات االحتجاجية، لتتوج في تظاهرة 

29 أغسطس بمشاركة نحو 25 ألف متظاهر.

إزالة حاجز الخوف
 
ّ
كباحث سوسيولوجي، يشير سماحة إلى أن
مكونات الحراك لم تكن من العّمال فقط: »في 
الــبــدايــة غــلــب عــلــى الـــحـــراك الــطــابــع الــطــالبــي، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــعــاطــلــني مــن الــعــمــل، وكــذلــك 
الــحــرة كــاألطــبــاء واملهندسني.  أصــحــاب املهن 
الطبقة املتوسطة،  هؤالء يمكن اعتبارهم من 
بــــني 300 شـــخـــص و400  مــــا  أحـــصـــيـــت  وقـــــد 
 تركيبة 

ّ
مــنــهــم«. يــتــابــع: »هــــذا األمــــر يــبــنّي أن

الطبقة العاملة تتغير، فقد باتت تضّم األجراء 
وأصحاب املهن الحرة وموظفي الدولة«.

»إزالــة  فأبرزها  للحراك  املميزة  العالمات  أمــا 
حاجز الخوف لدى اللبنانيني، وإعادة إحياء 
األمل لدى املواطنني في إمكانية التغيير، وهو 
مـــا لـــم يــقــتــصــر عــلــى مـــن يــعــيــشــون فـــي لبنان 
فقط، بل املغتربني أيضًا«. يدخل سماحة في 
تفاصيل ويوميات الحراك، فيقول: »كنت من 
بني األشخاص الذين كانوا في صلب الحراك. 
كــقــيــادات من  كــانــت لدينا اجــتــمــاعــات يومية 

بيروت ـ عصام سحمراني

ــابــــع ملـــبـــنـــى املـــقـــر  ــي الـــــــــدور الــــســ ــ فـ
الــــرئــــيــــســــي لــــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
اللبناني في بيروت، ما زال أستاذ 
اللبنانية  الــجــامــعــة  الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة فــي 
املؤتمر  أجــواء  الدكتور عماد سماحة يعيش 
الحادي عشر للحزب الذي عقد األسبوع قبل 
انتخابه في  الــقــاعــة نفسها شــهــدت  املــاضــي. 
الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة لــلــحــزب مـــع وجــــوه جــديــدة 
عـــديـــدة، مــن بينها الــكــثــيــر مــن الــشــبــاب. كما 
ــه املــنــاضــل الــحــقــوقــي  شــهــدت فـــوز رفــيــق دربــ
ــا غــريــب بمنصب األمـــني الــعــام 

ّ
والــنــقــابــي حــن

للحزب بالتزكية.
ــثـــالث والـــســـتـــني يــحــمــل ســمــاحــة  بــســنــواتــه الـ
الــذي سلك درب  الكثير من روح الشباب. هو 
الــنــضــال بــاكــرًا وشــهــدت تجربته األكــاديــمــيــة 
مــحــاربــة مــن قــبــل كلية الــتــربــيــة فــي الجامعة 
ه منع 

ّ
اللبنانية، التي نال منها الدكتوراه، لكن

ــه »شــيــوعــي«، كما قيل 
ّ
مــن التدريس فيها ألن

ــه. كــمــا مــنــع لــفــتــرة مــن الــتــدريــس فــي معهد  لـ
 »الطرف املسيطر« كان 

ّ
العلوم االجتماعية ألن

يعتبره خطأ من »خصومه املباشرين«.
تلك املواقف املسبقة واالصطفافات اللبنانية 
يعرفها ســمــاحــة جــيــدًا، خــصــوصــًا مــع اتــفــاق 
ــقـــوى الــســيــاســيــة املــخــتــلــفــة فـــجـــأة ضد   الـ

ّ
ــل كــ

ــه الــتــي  ــتـ ــــي مــــوضــــوع أطـــروحـ ــقـــابـــات، وهـ ــنـ الـ
إعــدادهــا قبل نشرها  فــي  استمر 10 ســنــوات 
عــن »دار الــفــارابــي« بــعــنــوان »جــدلــيــة الحركة 
وكذلك،  النقابية«.  الحركة  أفــراد  بني  والوعي 

اتفاق تلك القوى على حقوق الناس.

اتهام
فــلــمــاذا ال نــــرى الـــنـــاس يــتــحــركــون مـــن أجــل 
غير  »اتــهــامــًا  ذلــك  سماحة  يعتبر  حقوقهم؟ 
التاريخ،  استعرضنا  إذا  نا 

ّ
أن يتابع  دقيق«. 

دفاعًا  للمواطنني  مستمرة  تحركات  وجدنا 
عن حقوقهم ومصالحهم. مع ذلك، يقول: »قد 
 تحرك إلــى النجاح، بل غالبًا ما 

ّ
ال يصل كــل

يفشل. لكن، هنالك تراكم كمي يتحول الحقًا 
إلــــى نـــوعـــي، ويـــــؤدي إلــــى الــتــغــيــيــر الــفــعــلــي. 
وهي عملية قد تستمر عشرات السنني، كما 
حصل في أعقاب الثورة الفرنسية عام 1789 
الــتــي جــــاءت بــالــجــمــهــوريــة، لــتــحــكــم بعدها 
امللكية، ثم انتظرت أكثر من قرن حتى طبقت 

العلمانية عام 1905«.
الربيع العربي،  يمّر على ثــورات وانتفاضات 
ــلـــى إعـــجـــابـــه  يـــحـــّيـــيـــهـــا جــمــيــعــهــا ويــــشــــدد عـ
بالنموذج التونسي، خصوصًا لجهة تشكيل 
حــكــومــات ائــتــالفــيــة تــضــّم الـــقـــوى اإلســالمــيــة 
من  نابع  هــذا   

ّ
أن إلــى  يشير  معًا.  والعلمانية 

»ديـــنـــامـــيـــة الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي. فــحــتــى هـــذه 
الــحــكــومــة الــقــائــمــة قـــد ال تــســتــمــر. مـــع ذلـــك، 
فالحراك التونسي سيستمر ويقرر ما يريده«.

عماد 
سماحة
البلديات أهم 

من البرلمان 
في لبنان

اللجنة  وعضو  السوسيولوجي  الباحث  مع  الحديث 
يغطي  سماحة  عماد  الشيوعي  الحزب  في  المركزية 
الحقوقية والخدماتية، ويدخل في  القضايا  مختلف 
خبايا الحراك الشعبي في لبنان الذي يؤكد أنّه لم يفشل

يحّل »عيد الربيع« أو 
»شّم النسيم« هذا العام 

على المصريّين، مثلما 
حلّت أعياد سابقة وسط 

أوضاع مترديّة على 
أصعدة كثيرة. ويصرّون 
على االحتفال به بكامل 

طقوسه، وال سيّما أنهم 
يتفرّدون به

شّم نسيم المصريّين.. فسيخ ورنجة وسط ركود

تاريخيًا، نجد تحركات 
مستمرة للمواطنين 

دفاعًا عن حقوقهم

ضرورة تغيير القانون 
ليصبح من حق المواطن 

االنتخاب بحسب سكنه

هذه عادة متوارثة عن 
اآلباء واألجداد، ال تكتمل 

إال مع الفسيخ والرنجة

اإلقبال ضعيف بالمقارنة 
مع السنوات السابقة، 

لترّدي األحوال االقتصادية

1819
مجتمع

اإلسكندرية ـ محمد محسن

ــّم الــنــســيــم« أو »أعـــيـــاد  ــ ــه »شـ عــيــد ســعــيــد! إنــ
املصريون  الــيــوم. يحتفل  فــي مصر  الــربــيــع« 
ــفــــرعــــونــــي الـــقـــديـــم،  ســـنـــويـــًا بــــهــــذا الـــعـــيـــد الــ
بالتزامن مع اليوم الثاني من احتفال أقباط 
هــؤالء  إلــى  بالنسبة  الــقــيــامــة«.  »عيد  بـ مصر 
املحتفلني، ال عيد من دون أسماك مملحة مثل 
الفسيخ والسردين والرنجة. وتكاد ال تخلو 
مائدة في هذا اليوم من هذه الوجبة الشعبية 
التي يتمّيز بها املصريون دون شعوب العالم 

أجمع.
عشّية »شّم النسيم« راحت األسواق املصرية 
أمــام  الــنــاس  ازدحــــام  مــع  تستعد الستقباله، 
األهالي  يصّر  التي  اململحة،  األســمــاك  محال 
عــلــى تــنــاولــهــا فــي املــوعــد نفسه مــن كــل عــام، 
على الرغم من تحذيرات وزارة الصحة وأطباء 
الــتــغــذيــة. ويــصــّر هـــؤالء عــلــى تــنــاولــهــا ألنها 
ــعــّد أيــضــًا فــرصــة لجمع األهـــل واألصــحــاب. 

ُ
ت

 اإلقبال هذا العام 
ّ
لكن ال بّد من اإلشارة إلى أن

السابقة،  السنوات  مع  باملقارنة  ضعيفًا  بــدا 
ويعيد متعاملون في السوق األمر إلى أحوال 

الناس االقتصادية وارتفاع األسعار.
ــركــــود الــنــســبــي في  عــلــى الـــرغـــم مـــن حـــالـــة الــ
ــي الــبــيــع والـــشـــراء بــاملــقــارنــة مــع الــعــام 

َ
حــركــت

يــبــقــى موسمًا  الــنــســيــم  ــّم   شـ
ّ
أن املـــاضـــي، »إال 

لتحقيق  الفسيخ  مــحــالت  ســنــويــًا ألصــحــاب 
مكاسب مادية، من جّراء بيع كميات إضافية 
من بضاعتهم في هذه املناسبة«، بحسب ما 
يؤّكد الحاج محمود سعد، أحد أشهر بائعي 
الفسيخ في وســط اإلسكندرية. وهــو كــان قد 
 
ّ
إن إذ  عـــادة،  يطرحها  التي  الكميات  ضاعف 

هـــذا »مــوســم« اســتــهــالك الفسيخ والــرنــجــة - 
أساسيات االحتفال بالعيد - وخالله يعّوض 
ه 

ّ
أصحاب املحالت ما يعانوه طوال العام. لكن

 »ركــــود هـــذا الــعــام هو 
ّ
يــعــود ويــشــّدد إلـــى أن
دون األعوام السابقة«.

مــن جهته، يشير محمد سالم وهــو صاحب 
 »أســعــار الرنجة 

ّ
أحــد محال األســمــاك إلــى أن

والــفــســيــخ لــهــذا الـــعـــام لــيــســت مــرتــفــعــة. على 

ــراء لــيــس  ــشــ ــال الــ ــبــ  اإلقــ
ّ
ــإن ــ ــك، فــ ــ الــــرغــــم مــــن ذلــ

ع مــيــزانــيــة 
ّ
ــــى »تــــــــوز ــــك إلـ ــرًا«. ويـــعـــيـــد ذلـ ــيـ ــبـ كـ

الضرورية.  املتطلبات  من  كثير  على  األســرة 
إلــى خفض  وهــو مــا دفــع بمواطنني كثيرين 
كانوا يحرصون على شرائها  التي  الكميات 

 عــام في شــّم النسيم 
ّ

وتؤكد حرصها في كــل
عــلــى إعــــداد وجــبــة لعائلتها تــضــّم أصــنــافــًا 
مــــن األســــمــــاك املــمــلــحــة بــــني فــســيــخ ورنـــجـــة 
ومـــلـــوحـــة وســــرديــــن، تــصــلــهــا مـــن مــحــافــظــة 
وعند  بصناعتها.  تشتهر  التي  الشيخ  كفر 
ــتــــي قــــد يــســّبــبــهــا  ســــؤالــــهــــا عــــن األضــــــــــرار الــ
»ربنا  تجيب:  صحيًا،  للمستهلكني  الفسيخ 
هو الحامي، مع ضــرورة األخــذ في االعتبار 
مراعاة الطرق الصحيحة للتصنيع والتأكد 
من جودة املنتج وسمعة املكان الذي نشتري 
 »الــتــلــّوث الـــذي قد 

ّ
ــام«. وتــؤكــد أن مــنــه كــل عــ

ــد يــصــيــب أي  ــاك املـــمـــلـــحـــة قــ ــ ــمـ ــ يــصــيــب األسـ
كــانــت طريقة  إذا  ــــرى،  أغـــذيـــة أخـ أو  بــضــائــع 

التحضير غير آمنة«.
ــيــــوم فــــي مــحــافــظــة  ــذا الــ ــ قــبــيــل احـــتـــفـــاالت هـ
اإلســـكـــنـــدريـــة، كـــانـــت األجـــهـــزة الــرســمــيــة قد 
أنــهــت اســتــعــداداتــهــا فـــي مــنــاطــق الــشــواطــئ 
ع منشورات 

ّ
تـــوز العامة، وراحـــت  والــحــدائــق 

ر مـــن تـــنـــاول الــفــســيــخ فـــي شـــّم النسيم 
ّ
تـــحـــذ

أكثر  ُيعّد من  املناسبات األخـــرى. هو  أو في 

األغــــذيــــة الـــتـــي تــصــيــب اإلنــــســــان بــالــتــســمــم 
الــغــذائــي، وقـــد يـــودي بــحــيــاة اإلنــســان خــالل 
سّت ساعات إذا لم ُيسعف املصاب خالل هذه 
في  الصحة  وزارة  أول  وكيل  الفترة. ويشّدد 
اإلســكــنــدريــة الــدكــتــور مــجــدي حــجــازي، على 
أفــضــل مـــن الفسيخ  الــطــازجــة   »األســـمـــاك 

ّ
أن

ــّم الــنــســيــم. وتـــحـــذيـــرات الـــــوزارة  فـــي عــيــد شــ
تــأتــي عــلــى خــلــفــيــة مـــا تــمــثــلــه تــلــك األطــعــمــة 
ــم عــلــى الــصــحــة قـــد تــصــل إلــى  مـــن خــطــر داهــ
الوفاة«.  أو  التام  بالشلل  األشخاص  إصابة 
األغــذيــة  مــراقــبــة  إدارة   

ّ
أن يــضــيــف حـــجـــازي 

املناسبة  هـــذه  فــي  التفتيش  ــف حــمــالت 
ّ
تــكــث

عــلــى مـــحـــالت بــيــع األغـــذيـــة خـــاصـــة مــحــالت 
ر من 

ّ
بيع األسماك الطازجة واململحة، وتحذ

 
ّ
شــرائــهــا مــن البائعة الــجــائــلــني. ويــوضــح أن
إدارة مــراقــبــة األغــذيــة فــي املــديــريــة كــانــت قد 
ــفــت األســـبـــوع املـــاضـــي حــمــالت التفتيش 

ّ
كــث

التي  ملحالت بيع األغــذيــة، وأتلفت األســمــاك 
املنشآت  أغلقت  فيما  بنّي عدم صالحيتها، 

َ
ت

التي تعمل من دون ترخيص.

في كل عام«. إلى ذلك، كان مروان محمد وهو 
النسيم  بشّم  »لالحتفال  استعّد  قد  موظف، 
مــبــكــرًا. اشــتــريــت مـــا أحـــتـــاج مـــن فــســيــخ قبل 
أســـبـــوع تــقــريــبــًا، تــفــاديــًا الســتــغــالل الــتــجــار 
 »هــذه 

ّ
للمناسبة ورفــع األســعــار«. ويــؤكــد أن

عــادة متوارثة عن اآلبــاء واألجــداد، ال تكتمل 
إال مـــع الــفــســيــخ والـــرنـــجـــة مـــع الـــخـــضـــراوات 
»صحيح  يضيف:  والــلــيــمــون«.  البصل  مثل 
 
ّ
 األســـعـــار أعــلــى مــن الــعــام املـــاضـــي، إال أن

ّ
أن

هــذا ال يمنع مــن الــشــراء. ال تــوجــد سلعة إال 
إلى  بالتالي يعمد كما غيره  وزاد سعرها«. 
قد  التي  الكميات  وتقليل  استهالكه  ترشيد 

تصل إلى النصف في بعض األحيان.
بــالــنــســبــة إلــــى الـــحـــاجـــة بـــركـــة الــســيــد وهــي 
 »وجــبــة الفسيخ مــن الــعــادات 

ّ
ربــة مــنــزل، فــإن

يجتمع  النسيم،  بــشــّم  لالحتفال  األســاســيــة 
 االرتفاع املتزايد 

ّ
عليها األهل واألصدقاء. لكن

إحجام  تسّبب  والخدمات  السلع  أسعار  في 
عائالت عن شراء الفسيخ من التجار، فتتجه 
للتوفير«.  املــنــازل  فــي  وغــيــره  إلـــى صناعته 

 خـــطـــوة الحـــقـــة. لـــم يــكــن لــديــنــا وهــم 
ّ

أجــــل كــــل
تغيير السلطة، بل توحيد املطالب«.

وبـــخـــصـــوص الـــنـــقـــاط الــســلــبــيــة فــــي الـــحـــراك 
والــتــي تــبــّدت خصوصًا فــي االنــقــســامــات بني 
املــجــمــوعــات، يــقــول ســمــاحــة: »شــــاب الــحــراك 
والتفرد  املجموعات،  بني  التنسيق  عدم  خلل 
 املــــبــــادرات الــفــرديــة 

ّ
بــالــتــحــركــات. صــحــيــح أن

تــنــســيــق  مـــــن دون  ــنــــافــــس  ــتــ الــ  
ّ
لــــكــــن جـــــيـــــدة، 

بــانــســحــاب بعض  ذلـــك   
ّ

كـــل ســيــئ. ليستكمل 
 
ّ
أن معتبرة  ريحتكم  طلعت  منها  املجموعات 
.»

ٍّ
ط على الحراك، وهو تجن

ّ
اليسار يريد التسل

ــه 
ّ
 الــحــراك لــم ينتِه ولــو أن

ّ
مــع إشــارتــه إلــى أن

هم 
ّ
فقد زخمه شيئًا فشيئًا، يؤكد سماحة أن

في صدد املرحلة التالية: »تشكل أخيرًا اللقاء 
النقابي التشاوري الذي يضم التيار النقابي 
ومنظمات املجتمع املدني. وهذه التحركات 
 السلطة فشلت. بينما يتالشى 

ّ
ستستمر ألن

الرئاسة  أمــا  فشيئًا،  شيئًا  الطائفي  النظام 
األولى فشاغرة، والحكومة هجينة، ومجلس 
الــنــواب )الــبــرملــان( مــمــدد. الــدولــة التي بنيت 
عام 1943 انتهت وال أسف عليها. والبدائل 
مــوجــودة فــي هــذه التحركات. وهــي تتجلى 
ــادي عــشــر لــلــحــزب  ــحــ أكـــثـــر بــعــد املـــؤتـــمـــر الــ
الــشــيــوعــي، حــيــث أعــلــن الــرفــيــق حــنــا غريب 
ــي تــوحــيــد  مــهــمــة نـــضـــالـــيـــة لــلــشــيــوعــيــني فــ
 الحراك الشعبي واملجتمع املدني 

ّ
جهود كل

أجــل تأسيس  الشعبية، من  التحركات   
ّ

وكــل
حــركــة ديــمــوقــراطــيــة شــعــبــيــة تــتــولــى قــيــادة 

النضال في وجه السلطة والنظام القائمني«.
في نقد ذاتي، يقول سماحة: »متفائل بنجاح 
هــــذه الـــحـــركـــة الـــتـــي ســيــســتــمــر عــمــلــهــا طـــوال 
ــنــــوات، وســيــخــطــئ الـــحـــزب الــشــيــوعــي إذا  ســ
التفّرد،  عــدم  على  بها. نحن حريصون  تــفــّرد 
أن  لنا  يمكن  الــتــجــاوزات  وإن حصلت بعض 

نتجاوزها«.
يشير إلى نقطة أساسية في التغيير الذي طال 
اللجنة املركزية للحزب الشيوعي وقيادته في 
ه »ال يمكن قيام حركة 

ّ
املؤتمر األخير، وهي أن

نــقــابــيــة مــتــكــامــلــة مـــن دون رافـــعـــة ســيــاســيــة. 
يفترض أن يشكل الشيوعيون جــزءًا من هذه 
الـــحـــركـــة، ويـــجـــب أن تــتــضــمــن غــيــر حــزبــيــني، 
النقابة  بــني  هنا  أميز  ومستقلني.  ونقابيني، 
غير السياسية التي تسعى إلى رفع الرواتب 
التي  وهــي  املطلوبة  النقابة  وبــني   ،

ً
مثال فقط 

في  تــكــون  وال  السياسي  التغيير  على  تعمل 
خدمة األحزاب«.

أهم من النيابة
املرتقبة  البلدية  االنتخابات  إلــى  باالنتقال 
ــه سيبقى 

ّ
أن يعلن سماحة  الــجــاري،  الشهر 

اللحظة األخيرة في إمكانية  متشككًا حتى 
 هــــذه االنــتــخــابــات أهــم 

ّ
إجـــرائـــهـــا. يــؤكــد أن

)الــبــرملــانــيــة(، وهـــو مــا يتضح  النيابية  مــن 
. يشير إلــى ضــرورة تغيير 

ً
في أوروبـــا مثال

القانون االنتخابي ليصبح من حق املواطن 
االنــتــخــاب بحسب مــكــان ســكــنــه، ال بحسب 

مكان سجله األساسي كما هو مطبق اآلن.
 الحزب الشيوعي خاض االنتخابات 

ّ
يتابع أن

البلدية األخيرة عام 2010، وحقق نتائج بارزة 
خــصــوصــًا فـــي جـــنـــوب لــبــنــان حــيــث وصــلــت 
نسبة نــجــاحــه إلـــى 40 فــي املــائــة فــي املناطق 
ــا فــي هـــذه االنــتــخــابــات  ــارك فــيــهــا. أمـ الــتــي شــ
ــدن الــكــبــرى  ــ فــالــشــيــوعــيــون يـــشـــاركـــون فـــي املـ

أيضًا باإلضافة إلى القرى. 
ال يــريــد ســمــاحــة حــتــى لــلــحــزب الــشــيــوعــي أن 
يتفّرد بالعمل البلدي، بل أن يشترك مع غيره 
فـــي املـــجـــالـــس: »إذا شــكــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الئــحــة مــرشــحــني مــن 13 شخصًا لــبــلــديــة من 
21 عضوًا سأقف ضدها. هو أمر لطاملا ساد، 
بإمكانية  تشكيكه  ومـــع  فــشــلــه«.  أثــبــت  ــه 

ّ
لــكــن

ــراء االنــتــخــابــات يــقــول: »حــتــى لــو أّجلوها  إجـ
فــهــي فـــرصـــة مــنــاســبــة لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي من 
ــنـــزول مـــجـــددًا إلـــى الـــشـــارع واملــطــالــبــة  أجـــل الـ
بإجرائها. البلديات يفترض أن تتشكل مهما 

كانت نتائج االنتخابات«.
ــادي عــشــر، يــؤكــد  بـــالـــعـــودة إلــــى املــؤتــمــر الـــحـ
قيم   

ّ
كــل الشيوعي يحترم  الــحــزب   

ّ
أن سماحة 

أكان  التزمّت  ضــّد  يقف  ه 
ّ
لكن الدينية،  الناس 

 املطلوب االنفتاح على 
ّ
دينيًا أم غيره. يقول إن

تطوير الفكر واملفاهيم وعدم اعتبار أّي نّص 
 مكان وزمــان. يشير سماحة إلى 

ّ
صالحًا لكل

لم  إذا  الحزب سيكون في مشكلة حقيقية   
ّ
أن

ــه يشير 
ّ
أن مــع  الشباب،  مــن استقطاب  يتمكن 

 مــنــظــمــات الــــحــــزب تــســتــقــبــل طــلــبــات 
ّ
ــــى أن إلـ

 الــكــثــيــر مــمــن انــتــخــبــوا في 
ّ
انــتــســاب، كــمــا أن

اللجنة املركزية هم من الشباب الذين شاركوا 
 
ّ
أن يؤكد  كذلك،  الشعبي.  الحراك  في  بفعالية 

املــؤتــمــر املــقــبــل بــعــد ثـــالث ســـنـــوات ستكتمل 
الوجوه الشابة فيه.

هي الوجوه التي يعّول عليها كثيرًا من أجل 
الشيوعي  الــحــزب  مستوى  على  ال  التغيير 
، خصوصًا مع 

ّ
كــكــل بــل على مستوى لبنان 

االنــفــتــاح عــلــى مختلف الــقــوى الــســيــاســيــة، 
وفــــي بــدايــتــهــا الـــيـــســـاريـــة والــديــمــقــراطــيــة، 
وصــواًل إلى اإلسالمية واملسيحية، من أجل 
دولة  املدنية،  العلمانية  الــدولــة  إلــى  السعي 

الرعاية االجتماعية.

شخابيطمقابلة

زينة زيدان

ال يمكنك أن تمر في شارع الحمراء البيروتي، من دون أن تتعثر 
بــهــذا الـــرجـــل. بــائــع كــعــك عــجــوز حــزيــن. ال يــمــكــن أال يستوقفك 
إلى جانبه كعكات من  العربة  الدائم، فيما تستلقي على  شــروده 

الزعتر الشهي.
الــى يساري  الرجل  وكــان  الحمراء  اإلشـــارة  السيارة عند  توقفت 
ــّي، ثــم اســتــدار 

َ
فــقــررت التقاط صـــورة لــه. انتبه لــي. نظر فــي عــيــن

وكأنه غير آبه باهتمامي أو هو باألحرى ال يلتفت إلى هذه الحياة. 
نت من ركن السيارة على الرصيف. كان لدي لقاء مع صديق 

ّ
تمك

تعّرفت إليه قبل فترة قصيرة.
في مقهى، جلسنا نتحدث حول كل شيء. هموم الوطن وارتفاع 
أسعار املواد الغذائية واإلنترنت البطيء والحالة األمنية املخيفة... 
شربنا أكثر من فنجان قهوة وفكرنا كثيرًا في الهجرة من هذه 
أقــارب في كندا  لي  أّن  أخبرته  املقبرة.  التي صــارت تشبه  البالد 
وأنني أريــد اللجوء إلــى هناك. أخبرني أّن جــّده خــدم في الجيش 
الــفــرنــســي خـــالل االســتــعــمــار وأنــــه يـــحـــاول االســـتـــفـــادة مـــن هــذه 
املسألة للحصول على الجنسية الفرنسية. في حديثنا، أنا املمثلة 
املسرحية وهو مزّين الشعر الرجالي، لم نذكر شيئًا عن االنتماء 

إلى الوطن وكيف يمكننا تقديم أّي شيء له.
 مــا فــي ذلــك املقهى كــان غريبًا عــن الــوطــن. الــقــهــوة برازيلية، 

ّ
كــل

والنادل الذي قدمها لنا غير لبناني، وصاحب املقهى غير لبناني 
بالغربة.  ما حولنا يشي   

ّ
كــل فيما  ني  لبنانيَّ كنا  بالصدفة  أيضًا. 

حوارنا ال يتعدى الهروب إلى خارج حدود هذا البلد الحزين. أما 
حّب  إلــى  تدفعنا  كانت  والتي  بها  نتحكم  يومًا  كنا  التي  رغبتنا 
هذه األرض واالرتباط بها، فبدت متالشية. مؤلم أن تسكن وطنك 
بجسدك، بينما تغادر ظالله روحك. أن تكون في بقعة جغرافية 
ُدفن فيها أجدادك وتاريخك وال يستثير ذلك بسمتك. أن يتحّول 
الجبل إلــى صخر فقط والــبــحــر إلــى مــاء وشــجــر األرز إلــى ورق 
ى عن 

ّ
وخشب، فإّن تلك هي الهجرة الحقيقية. بائع الكعك الذي تخل

هذه الدنيا، يشبهنا. فقط، ال يملك املال الكافي للجلوس في مقهى.
في تونس، حيث كنت من أجل عرض مسرحي، وخالل توّجهي 
إلى الطائرة، مررت بمحل صغير في املطار يعرض الزّي اللبناني 
ّرز قماشه بخيط 

ُ
التقليدي. املرأة اللبنانية تلبس ثوبًا فضفاضًا ط

ذهــبــي وطــنــطــور يتدلى منه شــال حــريــري مــزركــش. أمــا الــرجــل، 
استحضرت  لكنني  أحــمــر.  وطــربــوشــًا  أســــود   

ً
شـــــرواال فيلبس 

النفايات والروائح الكريهة وصفقات السالح الودواء والقمح واملياه 
 من خيوط 

ً
واملبيدات الحشرية. صار وطني مطّرزًا بالفساد بدال

الذهب.
أتساءل: ملاذا يكرهني وطني؟ أم أنني أنا التي صرت متخلية عنه 
على الرغم من حبي له؟ ملــاذا؟ ال جــواب. شال حريري.. شــروال.. 
نفايات.. خيوط ذهب.. فستان فضفاض.. سرقة.. جوع.. طربوش.

صور ـ انتصار الدنان

ما  الــذيــن  الفلسطينيون  هـــؤالء  هــم  كثر 
ــداث تــهــجــيــرهــم مــــن فــلــســطــني  ــ ــ ــــت أحـ زالــ
عالقة في أذهانهم، على الرغم من سنني 
ــوا يــتــذّكــرون  ــ غــربــتــهــم الــطــويــلــة. مـــا زالــ
تفاصيل دقــيــقــة بــعــد انــقــضــاء 68 عــامــًا، 
فيما حلم العودة يراودهم. الحاجة أمينة 
السعدي من هؤالء. خرجت من فلسطني 
الصهيوني على  الــهــجــوم  بــعــد  مــرغــمــة، 

بلدتها صفورية.
كــانــت تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 14 عـــامـــًا، حني 
ــا وعــائــلــتــه  ــهـ ــّجـــرت مـــع أهــلــهــا وزوجـ ُهـ
إلى خــارج وطنها، بعدما شهدت على 
ما ارتكبته العصابات الصهيونية من 
قتل وفتك باإلنسان والشجر والحجر. 
خالل خروجها من فلسطني، ذاقــت املّر 
والـــهـــّم والــتــعــب فــي تــنــقــالتــهــا الكثيرة 
مــن مــكــان إلــى آخـــر، قبل أن تستقّر مع 

زوجها في لبنان.
والـــحـــاجـــة أمــيــنــة الـــتـــي تــبــلــغ الـــيـــوم من 
العمر 82 عــامــًا، كانت قــد تــزوجــت وهي 
في الثالثة عشرة من عمرها. عاشت مع 
زوجــهــا 36 عامًا حتى وافــتــه املــنــّيــة، من 
دون أن ُيرزقا بأوالد. وبعد أربعة أشهر 
من وفــاة زوجــهــا، أصــّر أخوها وزوجته 
ــــن بــيــتــهــا  عـــلـــى تــــزويــــجــــهــــا. طـــــرداهـــــا مـ
واستقرا فيه. وعلى مدى ثماني سنوات، 
عــاشــت »حــيــاة تعيسة« مــع ذلـــك الــرجــل 
. وهي اليوم 

ّ
الذي يكبرها كثيرًا في السن

تنتظر املحسنني ليصرفوا عليها.
 »في عام النكبة، 

ّ
تروي الحاجة أمينة أن

كــنــت أعـــيـــش مـــع زوجـــــي فـــي صــفــوريــة، 
وبعد اشتداد املعارك دخلت العصابات 
اليهودية وأجبرتنا على الخروج منها، 
قائلة: اخرجوا من منازلكم وغدًا صباحًا 
نعد«.  لــم  الساعة  نا حتى 

ّ
لكن تــعــودون. 

تــكــمــل ســـردهـــا: »خــرجــنــا مـــن صــفــوريــة 
وذهبنا إلى كفرمندا حيث بتنا ليلتنا، 
ومنها إلى عرابة التي لم تكن قد احتلت 
ملــّدة شهَرين. قالوا إن  بعد. بقينا هناك 
الجليل ســـوف يــســقــط. اجــتــزنــا الــحــدود 
مع لبنان، وبلغنا منطقة بنت جبيل في 
إلى  انتقلنا  ومنها،  اللبناني.  الجنوب 
مــن مدينة صيدا  القريبة  الــغــازيــة  بــلــدة 

)جنوب( حيث استقررنا«.
وتـــتـــابـــع الـــحـــاجـــة أمـــيـــنـــة: »رحــــنــــا نعمل 

فــي الــزراعــة فــي تلك البلدة. نــزرع األرض 
ــفــــًا، ونــــزرعــــهــــا  ــيــ شـــــتـــــاًء لـــنـــحـــصـــدهـــا صــ
صـــيـــفـــًا لـــنـــحـــصـــدهـــا شـــــتـــــاًء. كـــنـــت أزرع 
والــخــيــار وغيرها من  والــلــوبــيــاء  البامية 
الـــخـــضـــراوات الــتــي كــنــا نــعــيــش عــلــيــهــا«. 
 
ّ
لــكــن ــم أنـــجـــب األوالد،  وبـــأســـى تـــقـــول: »لــ

ــتــــان، إحـــداهـــمـــا  ــنــ ــي كـــانـــت لـــديـــه ابــ ــ ــ زوجـ
ــادت إلــــى فــلــســطــني لتستقر  ــ تـــزوجـــت وعــ
ــنـــة الــثــانــيــة فــقــد تــزوجــهــا  ــا االبـ فــيــهــا، أمــ
 بي من 

ّ
أخي. واألخيران هما سبب ما حل

تعاسة«. تخبر: »بعدما توفى زوجي، أراد 
أخي وزوجته االستيالء على البيت الذي 
تركه لي املــرحــوم. لــذا قــررا تزويجي. كان 
 من 

ّ
الرجل الذين اختاراه متقدمًا في السن

بلدة سعسع في فلسطني، وذلــك تحديدًا 
ــهـــر وعــــشــــرة أيــــام  بـــعـــد مـــضـــي أربــــعــــة أشـ
على وفاة زوجي األول. بالتأكيد، رفضت 
عـــنـــدمـــا أخـــبـــرتـــنـــي زوجــــــة أخـــــي بـــاألمـــر. 
وجزمت أنني لن أتزّوج ثانية  بعد زوجي 
 أخي أرغمني على ذلك وانتزع 

ّ
األول. لكن

منزلي مني. كنت حينها في الخمسني من 
عمري، وكان ذلك في عام 1984«.

الــغــازيــة وانتقلت  أمينة  الــحــاجــة  تــركــت 
الرشيدية  إلى مخّيم  الثاني  مع زوجها 
في صور )جنوب( »حيث عشت معه في 
غرفة صغيرة جدًا طوال ثماني سنوات. 
عــنــدمــا تــوفــى، لــم يــتــرك لــي ســـوى غرفة 

ــفـــاق مع  ضــيــقــة فـــي املـــخـــيـــم. وأنـــــا بـــاالتـ
األونروا )وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
الفلسطينيني( بنيت الغرفة التي أعيش 
فيها الــيــوم«. هــي الــيــوم »فــي حالة عوز 
شـــديـــد، فـــال مــعــيــل لـــي وال مــســاعــد غير 
بــعــض الــخــّيــريــن الـــذيـــن يـــجـــودون عــلــّي 

بالقليل حتى أسّد به جوعي«.
تــجــهــش الــحــاجــة أمــيــنــة بــالــبــكــاء وهــي 
تنام  وكيف  واحتياجها،  عــوزهــا  تــروي 
فـــي غــرفــتــهــا املــتــواضــعــة وســـط أغـــراض 
ــاك، ومـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــنـ ــ مـــكـــّومـــة هـــنـــا وهـ
الــقــطــط الــتــي تــشــاركــهــا طــعــامــهــا. تجدر 
ــتـــي تــعــيــش   الـــغـــرفـــة الـ

ّ
ــــى أن اإلشــــــــارة إلـ

من  للقطط.  تكاد تصلح  ال  الــيــوم،  فيها 
الغرفة تتسّرب مياه األمطار  سقف تلك 
 بابها غير 

ّ
فــي فصل الــشــتــاء. كــذلــك فـــإن

قابل للغلق. من جهة أخرى، تحتاج تلك 
تعد صحة  لــم  إذ  التنظيف،  إلــى  الغرفة 
لها  أمينة وال عمرها يسمحان  الحاجة 
قــادرة  بالكاد  يجب. هي  كما  بتنظيفها 
باإلضافة  اليوم على تحضير طعامها، 

إلى بعض الترتيب.
 ســــوء الـــحـــظ يـــجـــّر ســوء 

ّ
إلــــى ذلـــــك، كـــــأن

 ليسرق 
ً
الحظ. ثّمة من يدخل منزلها ليال

مــا لــديــهــا مــن مـــال قــلــيــل جـــاد عليها به 
الــذي  اللحم  بعض  حتى  أو  املحسنون، 

قّدمه لها أحدهم.

فستان وطربوش للبيع

الحاجة أمينة تروي عوزها

ال معيل لي إال بعض الخيّرين )العربي الجديد(

»موسم« األسماك 
المملحة... 

)العربي الجديد(

الحزب الشيوعي يحترم كّل قيم الناس الدينية )حسين بيضون(

االثنين 2 مايو / أيار 2016 م   25 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 609  السنة الثانيةاالثنين 2 مايو / أيار 2016 م   25 رجب 1437 هـ  ¶  العدد 609  السنة الثانية
Monday 2nd May 2016 Monday 2nd May 2016



قضايا

سيّار الجميل

ــان وســـيـــبـــقـــى لـــلـــمـــركـــز الـــعـــربـــي  ــ كــ
لألبحاث ودراســة الــدراســات، منذ 
تــأســيــســه، دوره الــفــعــال فــي إثـــراء 
ــات الــتــاريــخــيــة الــعــربــيــة الــجــديــدة، إذ  ــدراسـ الـ
انــعــقــد املــؤتــمــر الــســنــوي الــثــالــث لــلــدراســات 
في   2016 إبــريــل  نــيــســان/   24  22- التاريخية 
بــــيــــروت، وذلــــــك بــمــحــتــوى مـــتـــنـــوع ومــكــتــنــز 
ــاريــــخ  ــــخ الــــعــــربــــي وتــ ــأريـ ــ ــتـ ــ ــــوان »الـ ــنـ ــ تـــحـــت عـ
الــعــرب: كيف ُكــتــب وكــيــف ُيكتب؟ - اإلجــابــات 
املؤرخني  من  ذكيٍة  نخبٍة  بمشاركة  املمكنة«، 
بارعة  مكثفة  وبجهود  الــعــرب،  املتخصصني 
كوثراني وفريق  املــؤرخ وجيه  الزميل  قدمها 
املــؤتــمــر، ومــا دار  املــثــابــر. فكانت أوراق  عمله 
فيه من حــوارات رائعة بمثابة خطوة جريئة 

في إثراء الدراسات التاريخية العربية. 
ــّدد املـــوضـــوعـــات  ــعــ بـــشـــأن غــنــى املـــحـــتـــوى وتــ
التأريخ   بني  التاريخية  املعرفة  ألــوان  وتنوع 
فاملؤتمر   ،)History( والتاريخ   )Histography(
ــقـــاه:  ــبـ ــورة ملــــؤتــــمــــريــــن سـ ــطــ ــتــ ــقـــة مــ ــلـ حــــقــــا، حـ
الــثــانــي  والـــســـنـــوي   ،2014 األول  الــتــأســيــســي 

 .2015
وجــدنــا أنــفــســنــا الــيــوم أمــــام نــخــبــة مــؤرخــني، 
ــدة، أو  ــ تــــدرك أن لــيــس هــنــاك مـــن طــريــقــة واحــ
وقــد طرحت  تــاريــخــنــا،  لكتابة  واحـــد  منظور 
ــتـــحـــوالت الــتــاريــخــيــة  مــفــاهــيــم عـــديـــدة عـــن الـ
الخلفية  الــورقــة  الــعــربــيــة.. وجـــاءت مضامني 
املقاصد  وعميقة  املعاني  واضــحــة  للمؤتمر، 
بــتــأســيــس تــاريــخ عــربــي شــامــل لــلــعــرب، بعد 
أو  اإلقليمية  بــالــتــواريــخ  ثقافتنا  أتخمت  أن 
ــة إلــــى العقلية  ــاّسـ الــوطــنــيــة، مـــع حــاجــتــنــا املـ
الــعــلــمــيــة واملـــمـــارســـة الــنــقــديــة لــكــل مـــا أنتجه 
العرب املعاصرون في هــذا املجال.  املــؤرخــون 
الوثائق في كتابة  دعا املؤتمر إلى استخدام 
الــتــاريــخ الــعــربــي، وتــواريــخــنــا املــشــتــركــة مع 
أمــم أخـــرى وحاجتنا إلــى كــل أنـــواع الوثائق 
ومصنفاتها، إذ تكمن أهميتها في تبديل فهم 
التاريخ وكتابته جذريا في كل حقول الحياة.

النزعة السياسية 
في كتابة التاريخ العربي

من الضرورة أن ندرس تواريخنا من منظور 
الــتــاريــخ الــعــاملــي واالنـــفـــتـــاح عــلــى الــثــقــافــات 
األخرى واملنهجيات املتطورة، فالعالم اليوم 
غدا تحت مظلة العوملة، وحاجتنا كبيرة إلى 
حـــــوارات مــتــنــوعــة مـــع الــعــالــم، وعــلــى املـــؤرخ 
الــنــاجــح الــتــحــّلــي بــأحــاســيــس رقــيــقــة تمنحه 
ــريـــن. تـــداول  الــشــفــافــيــة فــي الــتــعــامــل مــع اآلخـ
ــرى، تـــخـــص األحــــاديــــة  ــ ــ ــكـــرة أخـ املــــؤتــــمــــرون فـ
العربية،  القومية  للحركة  املبكرة  التاريخية 
ــا، إذ لــــم تـــكـــن حــــركــــة مـــتـــكـــامـــلـــة، بــل  ــقــــدهــ ونــ
العثمانيني  مواجهتهم  في  العرب  تناصفها 
بني الوالء للسلطان من طرف والوالء للغرب 
مـــن طــــرف آخـــــر. وعـــلـــيـــه، ال وجـــــود لــلــقــومــيــة 
العربية املبكّرة في ظل العثمانيني. وانتقدت 
تجربة كتابة التاريخ الرسمي العربي انتقادًا 
ــــدول  ــرًا، وخـــصـــوصـــا تـــجـــربـــة جـــامـــعـــة الـ ــريــ مــ
العربية التي عمل فيها عشرات من املؤرخني 
العرب، وقد أخفقت مــرارًا، لكنها ولــدت عمال 
أن  بعد  وضعفه،  بهشاشته  الجميع  اعــتــرف 
الليبي  الــرئــيــس  جـــرى تنفيذه وتــمــويــلــه مــن 
الـــســـابـــق، مــعــمــر الـــقـــذافـــي، وكــــان »املـــشـــروع« 
قــد الزمــتــه اعــتــراضــات بعض الـــدول العربية 
وخالفات عميقة بني املؤرخني العرب، فخرج 

كسيحا في املنهج واملضمون. 
وعـــولـــج مـــوضـــوع »الــتــحــقــيــب الـــتـــاريـــخـــي«، 
ســـواء إزاء الــربــيــع الــعــربــي الـــذي تـــرك تأثيرًا 
االبن  ثقافيا عربيا حتى بعد استالبه، وعــد 
الـــشـــرعـــي لـــلـــتـــحـــّوالت الـــعـــاملـــيـــة، بــــنــــاء عــلــى 
ــرات، وهــــــي: مـــقـــولـــة الـــنـــهـــايـــات،  ــ ــــؤشـ ــة مـ ثـــالثـ
ــر الـــــرقـــــمـــــي، إضــــــافــــــة إلــــــــى مـــســـألـــة  ــ ــــصـ ــعـ ــ والـ
الــهــويــات الــتــي مــــّرت بــهــا الــهــويــة املــركــبــة أو 
ــلــــقــــارات، كـــمـــا درس  لــ الـــعـــابـــرة  الــهــجــيــنــة أو 
تمّكن  مع  تاريخنا،  في  كمشكلة  »التحقيب« 
تـــجـــارب الـــعـــالـــم مـــنـــه!  وتـــــــدارس املـــؤتـــمـــرون 
»الــزمــن الــفــائــت – صــراعــات الــثــورة والــذاكــرة 
إلى تحقيبها  والحاجة  في مصر«،  والعدالة 
كــتــاريــخ جــديــد عــمــل عــلــى خــلــخــلــة املــاضــي، 
ــيـــومـــي. ثـــم انــتــقــلــنــا  ــثــــوري الـ ــراك الــ عــبــر الــــحــ
إلـــى درس »الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة فـــي الــبــالد 
التاريخية  الــهــويــة  تكوين  ومــســألــة  العربية 
الغربية  األركــيــولــوجــيــا  الـــعـــرب«، ودور  ألمـــة 
وغيبوبة املؤرخني العرب عن تاريخهم الذي 
كتب الغربيون أغلبيته. أما منهجية التأريخ 
الــعــربــي، فــكــانــت ضعيفة لــغــيــاب املــؤســســات 
الــغــرب.  فــي  املــوجــودة  لتلك  املماثلة  العلمية 
ثم تّم التركيز على التاريخ االقتصادي الذي 
جاء اهتمام املؤرخني العرب به متأخرًا، علما 
أن املؤرخ عبد العزيز الدوري أول من فتح هذا 
وجرى  الثانية.  العاملية  الحرب  عقب  املــيــدان 
الحديث عن »كتب النوازل مصدرًا للدراسات 
ــغــــرب  ــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة فـــــي املــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
والقضاة  الفقهاء  تعني  )النوازل  واألندلس« 

في القضايا اليومية الحياتية(. 
كــنــت أتــمــنــى مخلصا أن تــتــم دراســــة نــمــاذج 
شخصية عديدة، وفهم تجارب الرواد العرب 
املــحــدثــني. ولـــكـــن، اقــتــصــر عــلــى فــهــم تــجــارب 
كــل مــن املـــؤرخ جــواد علي، فــي ريــادتــه تاريخ 
ما قبل اإلســالم، واملــؤرخ كمال الصليبي في 
»جـــاءت من  الــتــوراة، كونها  منهجيته درس 

جــزيــرة الــعــرب«، وكــل مــن تجربتي مقاربتني 
وألبرت حوراني في  فيليب حتي  للمؤرخني 
أن  وأتمنى مخلصا  الــعــربــي.  الــتــاريــخ  كتابة 
تعالج تجارب أخرى ملؤرخني، كان لهم باعهم 

في الريادة والتمّيز  واإلبداع.
وتــعــّمــق املــؤتــمــرون فــي »مــســائــل واتــجــاهــات 
فــي الــتــواريــخ الــوطــنــيــة: إشــكــالــيــات الجزئي 
والــعــام واملــقــارن«، وأبــحــروا ليجدوا أن أقرب 
الـــعـــلـــوم إلــــى الـــتـــاريـــخ هـــو عــلــم االجـــتـــمـــاع .. 
ــا بــتــحــقــيــب الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة في  ــررنــ ومــ
مراحل:  حسب  العشرين«،  القرن  إّبــان  لبنان 
الحرب األولــى، إعالن لبنان الكبير، االنتداب 
الفرنسي، االستقالل ، والحرب األهلية 1975، 
وفــتــرة مــا بعد الــحــرب. ســادت منذ البدايات 
الــنــهــضــويــة تــجــربــة اآلبــــــاء الــيــســوعــيــني، ثم 
القوميون  املــارونــيــني، وبعدهم  الــديــن  رجـــال 
الــلــبــنــانــيــون الــفــيــنــيــقــيــون أو الـــســـوريـــون، ثم 
ــيـــون والـــعـــروبـــيـــون واإلســــالمــــيــــون.  ــاركـــسـ املـ
ــلــــى هـــــؤالء  ــــون عــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ولـــــكـــــن، تــــفــــوق األكـ
ــتــــم. ثــم  ــد رســ ــ جــمــيــعــا، مــمــثــلــني بــــاملــــؤرخ أسـ
تعمق املؤتمرون في »تاريخ العرب الحديث: 
املذهبي  والتهميش  اإلقليمي  التقسيم  بــني 
ــيــــة مــــثــــااًل«،  ــدمـــت اإلبــــاضــ ــتـــخـ ــــي واسـ ــنـ ــ واإلثـ
فالتفتنا إلى منهجية تربط املناطق بعضها 
ببعض. ثم تعّرفنا على تهميش املجتمعات 
إشكاليات وجهة  إلــى  التفتنا  ثــم  اإلبــاضــيــة. 
النظر السردية الطائفية في التأريخ للحمالت 
املــمــلــوكــيــة عــلــى كـــســـروان«. بــني عــامــي 1292 
الــتــاريــخــي  الــتــحــول  مــرحــلــة  وهــــي  و1305م، 
انشغل  وكيف  اململوكية،  إلــى  الصليبية  مــن 
بديموغرافيتها  اللبنانيني  املــؤرخــني  بعض 
وتــأثــيــراتــهــا الــطــائــفــيــة الــتــي اســتــمــرت حتى 

اليوم. 
أبحرنا في موضوع »إنتاج املعرفة التاريخية 
في املغرب بعد االستقالل عام 1956«، بوجود 
طفرة بوصول عدد املؤرخني األكاديميني في 
املغرب فقط إلى أكثر من 300 مؤرخ محترف. 
مع اتجاهاتهم  خالل األربعني سنة املنصرمة، 
وتعرفنا على »كتابة تاريخ املغرب وتحقيب 
الـــزمـــن الـــطـــويـــل«. ويــعــد الــتــحــقــيــب إشــكــالــيــة 
تاريخية عربية وعاملية عموما، وهو يرتبط 
ــا »مــســألــة  بــابــتــكــار املــــؤرخ ومــوســوعــيــتــه. أمـ
الحديثة:  التونسية  اإلستغرافيا  فــي  الــدولــة 
ــات«، فـــتـــم تـــركـــيـــز بــعــض  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ســـيـــاقـــات ومـ
ــر الــقــرن التاسع  املــؤرخــني عــلــى الــدولــة أواخــ
عشر وبــدايــة دخـــول االســتــعــمــار. فــالــدولــة لم 

أســبــابــهــا بــمــواقــف اإلســالمــيــني مــن الــتــأريــخ 
الديني، ومواقف القوميني من الخالف حول 
إلــى سبب جوهري  إضافة  الوطني،  التاريخ 
أما  املجتمع.  تسود  التي  بالقبائلية  يتعلق 
»الكتابة التاريخية في العراق«، فتّم التركيز 
في سياقات الكتابة التاريخية على معيارين 
مميزين، ضمن السياقات السياسية املتغيرة. 
ــاط الـــراســـخـــة فــيــهــا: الــوطــنــي،  ــمـ وتــشــكــل األنـ
والـــقـــومـــي، واملـــاركـــســـي، ونــمــط اإلســالمــيــني، 
والــنــمــط الــطــائــفــي بــعــد 2003. أمـــا »تــحــوالت 
الكتابة التاريخية في مصر املعاصرة« على 
مــدى قـــرن، فــكــان هــنــاك تمجيد البطل الــفــرد، 
وتــوظــيــفــه فــي خــدمــة الــســيــاســات، بــعــيــًدا من 
وانتهى  واالجتماعية.  االقتصادية  املسائل 
ذلك مع 1952، ونشأ تاريخ مصر االجتماعي، 
إلى  االلتفات  ثــم  الناصر.  عبد  جمال  بتأثير 
هــويــة مصر الــعــربــيــة، مــع تــحــول آخــر حصل 
بعد وفــاة عبد الناصر، إذ قفز مــؤرخــون من 
األردن  أما  إسالميني.  ليصبحوا   ماركسيني 
ــخ الـــوطـــنـــي واتـــجـــاهـــات  ــاريــ ــتــ املــــعــــاصــــر: »الــ
التدوين«، فسيتم االحتفال هذا العام بذكرى 
الكبرى.  العربية  الثورة  مــرور مائة عام على 
ولكن، لم تحصل في األردن تغييرات جذرية 
فــي الــســيــاق الــرســمــي، مــا ألــقــى بــظــاللــه على 
كتابة التاريخ فيه. وانتقلت اتجاهات كتابة 
الــتــاريــخ هــنــاك مـــن مــرحــلــة الــيــقــظــة الــعــربــيــة 
وثورتها إلى مرحلة الكتابة عن تاريخ األمير 

واإلمارة، تالها مرحلة االهتمام باألردن.

الغرب يكتب تاريخ العرب
تابع املؤتمرون شؤون »الغرب اإلسالمي بني 
البحث التاريخي العربي والغربي«، بانتقاد 
الــــدارســــني الــغــربــيــني املـــحـــدثـــني، إذ وصــفــهــم 
مكسيم رودنسون »أنهم يعيشون في غيتو«.  
التوغل فــي »تــاريــخ إفريقيا الشمالية  تــم  ثــم 
واملدارس الفرنسية املعاصرة«،  وإن للتاريخ 
وانتقادية  اجتماعية  عـــدة،  معرفية  وظــائــف 
السياسي  التاريخ  طغى  ولألسف،  ونسبية. 
الـــرســـمـــي عــلــى هــــذه الـــنـــواحـــي. وأشـــيـــر إلــى 
أن ابــن خــلــدون ومـــارك بــلــوخ قــد طــرحــا على 
املؤرخ انفتاحه على اآلخر، وسيره في اتجاه 
العلوم اإلنسانية، ويهتم بكل ما هو جْمعي، 
ويلتزم اإليقاع البطيء على حساب الحدثي 
ــرورة طـــرح أســئــلــة كــبــرى، مع  ــ الــســريــع،  وضـ
اإلشــــــارة إلــــى الـــفـــارق الــزمــنــي الــبــالــغ بنحو 
أربعمئة عــام بــني ابــن خــلــدون واملـــؤرخ مــارك 
البيزنطيني في  أمــام »صـــورة  بــلــوخ. ووقفنا 
الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة مـــن خــــالل الـــلـــغـــة«، وهــل 
ــعــــرب بــمــعــزل  ــاريــــخ الــ فــــي اإلمــــكــــان كـــتـــابـــة تــ
ــر، وكــيــفــيــة اســتــخــدام الــعــرب  عــن تــاريــخ اآلخــ
كلمات من البيزنطيني، وكيف تشّكلت صورة 
الــبــيــزنــطــيــني عــنــد الــــعــــرب، ومــنــهــا االعــتــبــار 
الديني.  وناقش املؤتمرون »الذاكرة والتاريخ 
ــم طــــرح  ـــ ــــوس«، وتــ ــمــ ــ ــطــ ــ وحــــقــــل املــــنــــبــــوذ واملــ
»اإلستغرافيا العربية املعاصرة بني التاريخ 
والــــذاكــــرة – املـــغـــرب نـــمـــوذًجـــا«، الــتــي تشّكل 
جدلية وحقاًل جديًدا، مع اتساع املوضوع في 
اإلنصاف واملصالحة  بدء هيئة  املغرب، بعد 
أعمالها في عــام 2004 لطّي ذاكــرة اإلســاءات 

التاريخ  هــذا  يهتم  املواطنني.  بحق  الفظيعة 
ــرد واملــــجــــالــــس الـــســـيـــاســـيـــة وتــقــديــس  ــالـــسـ بـ
األســـطـــورة والــهــويــة ويــعــكــس أيــديــولــوجــيــا 
لـــذا، أغــلــب هـــؤالء املــؤرخــني فاعلون  السلطة. 
 هذا الصنف من 

ّ
سياسيون، ويمكن القول إن

الــتــأريــخ نــوع مــن األســطــورة الــتــربــويــة.  ثمة 
أنماط في كتابة تاريخ املغرب بــدأت منذ ما 
هوية  استعادة  محاولة  فــي  االستعمار  قبل 
ــبـــالد، مـــا أنــتــج إشــكــالــيــة  املـــغـــاربـــة وذاكــــــرة الـ
الــذاكــرة والــتــاريــخ وثنائية املـــؤرخ والــحــدث، 
مـــع صــعــوبــة مـــواجـــهـــة املـــوضـــوعـــيـــة، بسبب 
اســـتـــقـــصـــاء الــــــذاكــــــرة، وانـــتـــقـــائـــيـــة األحـــــــداث 
اعتماد مقاربة  مــن  بــد  واملـــرويـــات. وعليه، ال 
»كتابة  أما  والتاريخ.  الذاكرة  بني  تصالحية 
ــاء الــــذاكــــرة  ــيــ الـــتـــاريـــخ فــــي الـــجـــزائـــر بــــني إحــ
والبحث األكاديمي«، فهل كانت هناك مدرسة 
الحدود  إشكالية  أيضا  إنها  فيها؟  تاريخية 
ــرة والـــتـــاريـــخ، لــكــنــهــمــا يــتــكــامــالن  ــذاكــ بـــني الــ
ويــتــعــارفــان فــي آن. الـــذاكـــرة تــفــرض املــقــدس، 
في حني يحلل التاريخ بمنهج علمي، ورؤية 
نقدية واعتماد التحوالت الزمنية في قراءته.  
الــتــاريــخ؟ وانتقلنا  املـــؤرخ وحــده يكتب  فهل 
إلـــى »املــيــثــولــوجــيــا )األســــطــــورة( والــتــاريــخ: 
نماذج للتحليل واالختبار«، فعرفنا أن النص 
املــيــثــولــوجــي غــالــبــا مـــا يـــكـــون هــامــشــيــا في 
 اإلنتاج امليثولوجي 

ّ
كتاباتنا التاريخية. وأن

املجتمع.  مــخــيــال  عــن  الحقيقي  التعبير  هــو 
ودخــلــنــا إلـــى عــالــم الــســيــر الــشــعــبــيــة مــصــدرًا 
لـــقـــراءة تـــاريـــخ فــتــح مـــصـــر«، فــســلــط الــضــوء 
على السيرة في الحضارة العربية اإلسالمية 
ومجال نظرتها إلى اآلخــر، وهل تصلح هذه 
السيرة لقراءة التاريخ. وانتقلنا إلى »تاريخ 
املــهــمــشــني فـــي اإلســـــالم املــبــكــر: قـــــراءة نقدية 
جديدة لسير بعض الصحابة«، وتم التساؤل 
ومركز  الــتــاريــخ  ومقتضيات  املشروعية  عــن 
لـــإســـالم، فشهادتهم  الــتــأريــخ  فـــي  الــحــمــايــة 
والعاملني  الوحي  على  شهود  بمنزلة  كانت 
لــــة. ثــم  ــا أبـــعـــدهـــم عــــن املــــســــاء عـــلـــى الـــنـــقـــل، مــ
لــنــا : »ابــــن خــلــدون فــي خــطــاب الــهــويــة  تــســاء
ــى الــســيــاســات  ــ ــفــــات إلـ ــتــ ــيــــة«؟ وااللــ الــــســــودانــ
واألمـــــزجـــــة الـــتـــي تـــرتـــبـــت عــلــيــهــا اهــــتــــزازات 
وشرعيات خدمت السلطة في استفادة بعض 

أركانها من ابن خلدون. 
أمــــا بــشــأن »الـــواقـــعـــة فـــي تــقــاطــع املــنــظــورات 
ــقــــد تــم  ــا«، فــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ ودخــــــــــول الـــــعـــــرب إلـــــــى أفـ
األخالقية  القيم  ترتيب  ــادة  إعـ على  التركيز 
والحضارية والتدقيق في السردية الجماعية. 
ــل مــنــهــجــيــة وأدوات  ــداخـ وانــتــقــلــنــا »نـــحـــو مـ
ــخ الــنــبــذ  ــأريــ ــدة لـــتـــأرخـــة املــــطــــمــــوس: تــ ــديــ جــ
واإلقصاء نموذًجا«، وهي جملة تحديات في 
آليات  الحقل االجتماعي، وثّمة  كتابة تاريخ 
ــأدوات  عــمــلــيــة الــطــمــس وتــهــمــيــش األخـــبـــار بــ
من  عليها  املحسوبون  أو  السلطة  بها  تقوم 
بــعــض األكـــاديـــمـــيـــني، وكـــيـــف يــتــم مـــا يسمى 
الــذي يمارسه املــؤرخ مدلسا،  الطمس الناعم 
واللجوء  باألرشيفات،  عمله  في  وخصوصا 
إلـــى تــغــيــيــب أحـــــداٍث ال تــريــدهــا الــســلــطــة، أو 
بشطب  الرسمية  بالوثائق  العبث  خــالل  مــن 
فــقــراٍت فيها. وهـــذه مــن أخــطــر الــحــاالت التي 
أعتقد أن دواًل عربية عدة تمارسها خفية أو 

عالنية، من دون أي وازع أخالقي. 
)مؤرخ عراقي(

إضاءة على جهد المركز العربي لألبحاث وسؤال العقلية العلمية

المؤتمر السنوي الثالث للدراسات التاريخية

تجاوز التناقضات 
الدينية – العلمية، 

بفصل المسائل العلمية 
عن الدين والمقدس، 

وإعادة كتابة تاريخ 
العلوم العربية على 
خطوط التماّس مع 

المركزية األوروبية

من الضروري أن ندرس 
تواريخنا من المنظور 

العالمي واالنفتاح 
على الثقافات 

األخرى والمنهجيات 
المتطورة، فالعالم 

غدا تحت مظلة 
العولمة، وحاجتنا 
كبيرة إلى حوارات 

متنوعة

توضــح اإلضاءة التالية على وقائع المؤتمر الســنوي الثالث للدراســات التاريخيــة الذي نظمه، في بيروت أخيــرًا، المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات، األهمية الخاصة للعقلية العلمية في كتابة التاريخ والممارسة النقدية بشأن ما كتبه المؤرخون

)Getty( من مخطوط لمقامات الحريري محفوظ في فرنسا

يدخل موضوع كتابة »الديمغرافيا التاريخية وتاريخ األمراض والطب« 
كون  جهدًا،  تتطلب  تاريخية  كتابة  وهي  الجديد،  التاريخ  إطار  في 
المسائل، فضًال  انعكس سلبيًا على هذه  األساسية قليلة، مما  مادتها 
والبالط.  الــدول  تاريخ  كتبوا  بمن  مقارنة  التاريخية  المصادر  شّح  عن 
الفقهية  الرسائل  الرحالت، وفحص  ولكن، من األهمية توظيف أدب 

والطبية التي استبعدت من الكتابة التاريخية.

عن »الديمغرافيا التاريخية«
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تــــزل تــشــكــل هــاجــســا بــحــثــيــا عـــربـــيـــا، كــونــهــا 
تــرتــبــط بشكل الــهــويــات الــوطــنــيــة واملــواطــنــة 
وسواها، لقد بدت الدولة منظومة عنف على 
املجتمع، وهي بالنسبة إلى هــؤالء املؤرخني 
ــة كتابة  ــ األوائـــــل حــديــثــة وأجــنــبــيــة. أمـــا »أزمـ
الــتــاريــخ الــوطــنــي فــي مــوريــتــانــيــا«، فتتعلق 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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MEDIA

تغطية حلب: أخطاء 
إعالمية مقصودة؟

إعالن تطبيق يشجع 
على السرقة؟

قراء لوزير االتصال: 
#متضامنون_مع_الخبر

بيروت ـ العربي الجديد

قنــاة  مراســلة  نشــر  علــى  أســبوع  يمــّر  لــم 
كنانــة  الســوري،  للنظــام  التابعــة  »ســما« 
علــوش، صــورة ســيلفي مــع جثــث فــي حلــب، 
وهــي تبتســم، حتــى انتشــرت أخطــاء مهنّيــة 
بنفس مستوى الجسامة في اإلعالم الدولي.

قنــاة »روســيا اليــوم« بدورهــا ارتكبــت خطــأ 
الخميــس،  مســاء  نشــرها،  عبــر  مقصــودًا، 
 مصــوًرا التقطــه الناشــط الســوري 

ً
تســجيال

قصــف  آثــار  فيــه  ووثــق  اللــه،  العبــد  هــادي 
بســتان  حــي  علــى  الســوري  النظــام  طيــران 
 
ّ
القصــر فــي مدينــة حلــب. وزعمــت القنــاة أن

»جبهــة  هــي  املدينــة  قصفــت  التــي  الجهــة 
النصرة«.

وَيظهر في التســجيل صوت الناشــط بشــكل 
 إلــى دمــار كبيــر ال يمكــن أن 

ً
واضــح، إضافــة

يحــدث إال بصواريــخ أو براميل من الطيران، 
إلــى حرائــق ضخمــة. كمــا قامــت  باإلضافــة 
القنــاة باجتــزاء مقاطــع يظهــر فيهــا حديــث 
الطيــران  قصــف  إلــى  اإلشــارة  عــن  الناشــط 
الســوري والروســي. الخطأ الذي سيطر على 
ــف 

ّ
ُصن لســاعات  التواصــل  مواقــع  نقاشــات 

 أن العبدالله كان قد نشــر 
ً
باملقصــود، خاصــة

تفاصيــل تغطيته للقصف الروســي وقصف 
طيــران النظــام للمناطــق املحــررة فــي حلــب 

على صفحته الشخصية على »فيسبوك«.
وقــد ترافــق مع فيديو تقرير »روســيا اليوم« 
مواقــع  علــى  الصــور  مــن  انتشــار مجموعــة 
التواصــل، أبرزها صورة مســرح مدمر بفعل 
»مســرح  أنــه  ناشــطون  أكــد  كبيــر،  حريــق 
حلــب«، ليتبــنّي الحقا أنها صورة مســرح من 

مسارح أوكرانيا.
 خطــأ مهنيــا آخــر بــرز علــى الشاشــات 

ّ
إال أن

وانتقــل النقــاش حولــه إلــى مواقــع التواصــل 
ُوصــف  خطــأ  مغــردون  تــداول  أن  بعــد 
ســي«  بــي  »بــي  قنــاة  ارتكبتــه  »الجســيم«  بـ
نشــرتها  فــي  مصــورًا  تقريــًرا  بثهــا  خــالل 
مشــاهد  تضّمــن  الصباحيــة  اإلخباريــة 
الســورية،  حلــب  فــي  معارضــة  مناطــق  مــن 
أشــار التقريــر إلــى كونهــا مناطــق خاضعــة 
لســيطرة النظــام. الخطــأ الــذي لــم يكــن األول 
خــالل التغطية املســتمرة للقنوات اإلخبارية 
ملــا يحصــل فــي ســورية، أغضــب عــددًا كبيــرًا 
مــن  الرغــم  التواصــل، علــى  مــن رواد مواقــع 
توضيــح »بــي بــي ســي« تفاصيــل مــا حصــل 
واعتذارهــا  »تويتــر«،  علــى  حســابها  عبــر 
»تصحيــح:  القنــاة  وكتبــت  التقريــر.  عــن 
الســابعة  أخبــار  نشــرة  عناويــن  تضمنــت 
لقطــات  ســي  بــي  بــي  لتلفزيــون  صباحــا 
ملناطــق املعارضــة فــي حلــب على أنهــا تابعة 

للحكومة. نعتذر عن هذا الخطأ«.
التعليقــات علــى الخطأ كانت غاضبة، فكتب 
الكاتــب والروائــي الســوري فــادي عــزام، عبــر 
صفحتــه على »فيســبوك«: »تبريــر تافه على 
الخبــر  الخبــر كان هــو  تويتــر غيــر مقبــول. 
النشــرة،  منتــج  عنــه  مســؤول  يعنــي  األول، 
وعلــى  املخــرج  علــى  ومــر  الخبــر،  ومحــرر 
بالحــد  إطــالع  علــى  يفتــرض  كلهــم  املذيــع، 
عــن  )ابحثــوا  مقصــود  كان  الخبــر  األدنــى. 
ســبق  عــن  املســؤول  الفتــرة  برديوســر  أســم 
»األمــر  الكــذب«. وأضــاف:  هــذا  إصــرار علــى 
ليــس فقــط خطــأ، بل أخــالق مهنيــة وضيعة. 
يجــب أن يعاقــب صاحبها مؤسســة يفترض 
عمرهــا املهنــي حوالــي القــرن، إعالمــي برتبة 
جاســوس بحولهــا لقنــاة الدنيــا... البــي بــي 
ســي فــي تقريرهــا الــكاذب واملغيــر للحقائــق 
علــوش  كنانــة  مــع  لحلــب  ســيلفي  تأخــذ 

وأبطال السيلفي مع الجثث«.
وقال الكاتب واإلعالمي السوري ماهر شرف 

منوعات
واصل وسم  »# العالنية_حق« تصدره في تغريد

مصر، بعد ساعات من إطالقه، رفًضا لقرار 
إحدى المحاكم المصرية بحظر النشر 
بقضية معتقلي يوم األرض 25 إبريل/

نيسان الماضي. وقال الناشط السياسي شادي 
الغزالي حرب على حسابه على »تويتر«: »مش 

من حق حد يكتم صوتنا وال صوت أصحابنا 
المحبوسين، هنوصل صوتنا مهما كان 

الثمن«.

أطلق عدد من الناشطين العرب حملة 
تدعو موقع البحث »غوغل« للتفاعل 

مع المجازر التي تتعرض لها مدينة حلب 
بشمال سورية، وتغيير شكل شعاره للون 

األحمر، في أعقاب حملة نظمها ناشطون 
على »فيسبوك« لمقاطعته بإغالق 

الحسابات عليه لمدة 24 ساعة، بدأت من 
12 مساًء بتوقيت حلب، مساء السبت، حتى 

منتصف ليل األحد.

في غضون ذلك، أطلق ناشطون سوريون 
وسم »أوباما مسؤول هولوكوست 

سوريا«، عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
مشيرين لوجود تحالف بين أوباما واألسد 

وبوتين ضد الشعب السوري. وكتب 
أحدهم: »رفضوا تسليم الثوار مضادات 

طيران وبنفس الوقت يغّضون الطرف عن 
المجازر بحق الشعب المسلم، هل هناك 

كلمة تعادل أفعالهم؟«.

الدين: »سقوط مهني وأخالقي غير مسبوق 
»بي. بي. ســي!«. وغّرد ناشــطون على وسم  لـ
الضــوء  لتســليط   »BBC_قاطعوا_قنــوات#«
وكتــب  ببثــه.  القنــاة  قامــت  مــا  تأثيــر  علــى 
بــدال  كلــه  العاملــي  اإلعــالم  »لألســف،  محمــد 
مــن أن يكــون ناقــال للحــدث بحيادية، أصبح 

شريكا في الجريمة«.

بيروت ـ عمر قصقص

مما ال شك فيه أن الهدف من جميع اإلعالنات 
التلفزيــون  علــى  يومًيــا  نشــاهدها  التــي 
املســتهلك  حــث  هــو  وغيرهــا،  والطرقــات 
علــى شــراء أو اســتعمال منتــج معــنّي، وهــذا 
أمــر مشــروع. وقــد اعتمــدت الشــركات خــالل 

الســنوات املاضية أســاليب مختلفة لترويج 
منتجاتهــا. بعضهــا يحمــل جوانــب فنيــة - 
املشــاهدون  يحفظهــا  غنائّيــة  أو  كوميديــة 
ويرددونها... فيما استغلت بعض الشركات 
صورة املرأة لترويج منتجاتها، إال أن األمر 
وصــل إلــى تشــريع الســرقة، كإعــالن تطبيــق 

»OLX« الذي تبثه الشاشات اللبنانية.
فمــن يدخــل إلــى املوقــع اإللكترونــي الخاص 
لتبــادل  منصــة  أنــه  يقــرأ   »OLX« بتطبيــق 
ترضــي  صفقــات  ضمــن  والخدمــات  الســلع 
واســتفيد«  »فيــد  ملبــدأ  ووفقــا  الطرفــني، 
ويساهم في تحسني وتسهيل حياة الناس. 
لكــن مــن يشــاهد إعالنه املتلفز املكرر بشــكل 
يومــي، يفاجــأ باإلعالن الــذي يرّوج إلى بيع 
وشــراء أي شــيء، حتــى وإن كانــت الســلعة 
ليســت ملــك الشــخص، فربما تكــون لصديق 

أو للعائلة أو ألي شخص آخر.
ثالثــة إعالنــات لتطبيــق »OLX« يشــاهدها 
الشاشــات  علــى  األشــخاص  مــن  اآلالف 
يدخــل  األول  فــي  اليــوم.  خــالل  اللبنانيــة 
األب واألم إلــى غرفــة ولدهمــا، لُيفاجــأا بــأن 
ولدهما الشــاب باع الســرير، فيســألونه أين 
تطبيــق  علــى  »بعتــه  فيجيبهــم:  الســرير؟ 
الســرير،  ثمــن  عــن  فيســألونه   ،»OLX«
فيجيبهــم: اشــتريت »بــالي ستايشــن« علــى 

التطبيق نفسه.
تســأل  بشــابة  فيبــدأ  الثانــي،  اإلعــالن  أمــا 
عــن هاتفهــا الضائــع أو املســروق، لتــدرك أن 
 ،»OLX« شــابا ســرقه وصــّوره وباعــه علــى
فتقوم بدورها بسرقة سيارته وبيعها على 

التطبيق نفسه انتقاًما منه.
 TV التــي فــي اإلعــالن الثالــث، يقــول: »بيــع 
وال أسهل من هيك على  OLX«، لكن إن كان 
ملــكك. فيبــدأ املشــهد بشــاب يســأل صديقتــه 
أو زوجتــه عــن التلفــاز الــذي يملكــه، ليتبــني 
للمشــاهد أنهــا باعتــه علــى التطبيــق خــالل 
نومــه ومــن دون علمــه، وذلــك بهــدف شــراء 
حقيبــة، فتقــول لهــا صديقتهــا: »أكيــد كلفــك 
بلوي )كلفته كانت كبيرة(«، فيرد الضحية: 

»ال بس التي في«.
وعــن اإلعالنــات غيــر املدروســة التي تشــجع 
وتلفت نظر املراهقني واألطفال بطريقة غير 
مباشــرة إلــى الســرقة، تقــول األخصائيــة في 
 »هــذه األنــواع 

ّ
علــم النفــس غنــوة يونــس إن

لــدى  الســرقة  حــّس  تنّمــي  اإلعالنــات  مــن 
املراهقــني والشــباب، إذ إنهــا تشــجعهم على 
وال  واعيــة  ال  بطريقــة  واالحتيــال  الســرقة 
ه منساق 

ّ
إرادية، فيشعر الفرد من خاللها أن

 بعمر معني ال يدرك الشاب 
ً
وراءها، وخاصة

أو الطفل فكرة اإلعالن بشكل واضح«.
واملراهقــني  األطفــال  علــى  تأثيرهــا  وعــن 
بشــكل  بثــت  إن  اإلعالنــات  »هــذه  تضيــف: 
يومــي ومكــرر كما يحصل مع إعالن تطبيق 
»OLX«  تؤثر على عقلية األطفال واملراهقني 
والكبــار بشــكل كبيــر، حيــث يمكــن أن يبــدأ 
الشــاب أو املراهــق بتجربــة الســرقة ويعتقــد 
أنها متاحة، ومن ثم يحب الفكرة ويتحمس 
لهــا، وبالتالــي تــودي بــه إلــى متاهــات أكبــر 
ويصبــح بعدهــا مقيــدا ومنســاقا تجاههــا، 
كما تؤثر على املرضى النفسيني كاملصابني 
بالكليبتومانيا وغيرهم ، فهي تحثهم على 
التجربة في هذا املجال من دون أن يشــعروا 

الفرد أنهم تأثروا بها«.
أن يتوقــف  وتختــم يونــس بالقــول: »يجــب 
باملجتمــع  فــورا، وذلــك رحمــة  اإلعــالن  هــذا 
اإلعــالن  هــذا  إلــى  نظرنــا  فــإذا  اللبنانــي، 
بشــكل معمــق وعلمــي، يمكــن أن ننتبــه إلــى 
فكــرة هــذا اإلعــالن وخطورتــه، وال ســيما أن 
الســرقة تبــدأ بفكــرة لتصبح فيمــا بعد فعال 

ثم إدمانا«.

الجزائر ـ حمزة كحال

شــهدت مواقــع التواصــل االجتماعــي الجزائريــة، علــى مدار 
األيام الثالثة املاضية، حملة تضامنية مع جريدة »الخبر« 
الناطقــة بالعربيــة، نتــج عنهــا إطــالق العديــد مــن الوســوم 
منهــا »#متضامنون_مع_الخبــر« و»#كلنا_الخبــر«، ســاهم 
قــراء الجريــدة وشــخصيات سياســية وحقوقيــة وإعالميــة 
االتصــال  وزارة  رفــع  خبــر  يمــر  فلــم  عليهــا.  بالتغريــد 
الجزائريــة دعــوى قضائيــة إلبطــال صفقــة تنــازل أســهم من 
مجمع »الخبر« املالك ليومية »الخبر« لشركة »ناس برود« 
أحد فروع مجمع »سيفيتال« اململوكة لرجل األعمال، أسعد 
رابــراب، بحجــة مخالفــة الصفقــة قانــون اإلعــالم الجزائــري 
الذي يمنع امتالك شخص معنوي اسمني اثنني، كون رجل 
األعمال يمتلك يومية »ليبرتي« الناطقة بالفرنســية، وذلك 

بحسب ما أعلنت املجموعة في بيان، مرور الكرام.
وصبــت تعليقــات املشــاركني فــي نشــر الوســوم فــي اتجــاه 
واحد، وهو أن ما قامت به وزارة االتصال الجزائرية خطوة 

أخرى لتقويض حرية التعبير في الجزائر.
مبــدأ..  »هــي مســألة   :

ً
قائــال اإلعالمــي صغيــر ســالم  وغــرد 

الخبــر صــوت يجــب أال يختفــي لكــي ال تدخــل بالدنــا فــي 

#متضامنون_مع_الخبــر«.  املســتديم  »الخــرس«  مرحلــة 
مــن جانبــه، قــال اإلعالمــي نجيــب بلحيمــر، رئيــس تحريــر 
يوميــة »صــوت األحــرار«، إن »الحديــث عــن لجــوء الحكومــة 
إلى القضاء إلبطال صفقة شراء رجل األعمال أسعد ربراب 
ملجمــع الخبــر يعيدنــا إلــى نقطــة البدايــة، فالقــرار يلخــص 
املخــاوف مــن امتــالك رجــال األعمــال وســائل إعــالم قويــة، 
لكــن يجــب أال نكــون ســذجا، فاملخاوف هي من أن يســتعمل 
هــؤالء اإلعــالم مــن أجل إفســاد حســابات الســلطة، فال شــيء 
يوحي بأن هناك حرصا على حرية وسائل اإلعالم وضمان 

نزاهتها«.
وأضــاف النائــب البرملانــي ناصــر حمــدادوش »هــو تضامن 
مــن حيــث املبــدأ.. بني قرين وربــراب، »الخبر« هي الضحية.. 
وهــي نمــوذج لالعتــداء األهــوج علــى وســائل اإلعــالم.. هــذه 

السلطة هي آخر من يحق له الحديث عن القانون«.
كمــا تفاعــل جزائريون من قــراء اليومية، وحتى املعارضون 
لخطهــا االفتتاحــي، مــع الحملــة التضامنية، حيــث اعتبروا 
أن الوقوف إلى جنب »الخبر« هو وقوف مع حرية التعبير 

وحماية للمنابر اإلعالمية.
العاصمــة  فــي  اإلداريــة  املحكمــة  تفصــل  أن  املنتظــر  ومــن 

الجزائرية في القضية اليوم، الثاني من مايو/أيار. 

نشرت »بي بي سي« 
توضيحًا لتفاصيل ما 

حصل عبر »تويتر«

هذه اإلعالنات تؤثر 
على عقلية األطفال 
والمراهقين والكبار 
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فـــريـــد األطــــــرش، كــلــمــات مـــأمـــون الــشــنــاوي. 
وأغنية »حالوة شمسنا« غناء فرقة »الثالثي 
املرح«، من كلمات مأمون الشناوي، وألحان 
»الــورد جميل«، من  علي إسماعيل. وأغنية 
غــنــاء أم كــلــثــوم، وكــلــمــات بــيــرم الــتــونــســي، 
ــاك فــيــلــمــان  ــ ــنـ ــ ــد. وهـ ــ ــمـ ــ ــا أحـ ــ ــريـ ــ وألـــــحـــــان زكـ
عــيــد، هما،  كــل  فــي  يتم عرضهما  رئيسيان 
فيلم »أميرة حبي أنا« بطولة سعاد حسني، 
وحـــســـن فــهــمــي وعــــمــــاد حــــمــــدي، وتــألــيــف 
صالح جاهن، وإخراج حسن اإلمام. وفيلم 
»عسل أسود«، الذي أضيف مؤخرًا إلى فيلم 
»أميرة حبي أنا«، ليصبح له عرض أساسي 

يوم االحتفال بشم النسيم.

الفسيخ
ــــون، مـــنـــذ عـــهـــد الـــفـــراعـــنـــة،  ــريـ ــ ــــصـ تـــــــــوارث املـ
تحضير وجبة »الفسيخ«، وذلك عبر تجفيف 
أسماك البوري وتمليحها في ظروف خاصة. 

القاهرة ـ العربي الجديد

يــقــارب خمسة آالف عــام،  منذ مــا 
احـــتـــفـــل املــــصــــريــــون بـــعـــيـــد »شـــم 
عيد »شمو«،  باسم  لكن  النسيم« 
فكانوا  الــفــرعــونــيــة.  باللغة  الــحــيــاة  بعث  أي 
يعتقدون أن ذلك اليوم هو أّول أيام البشرية 
وبدء خلق العالم. وبمرور الزمن ارتبط »شم 
النسيم« ببداية الربيع، واالحتفال في الهواء 
النسيم« عيد فرعوني  الطلق والخالء. »شم 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــون عـ ــريــ ــل تـــــوارثـــــه املــــصــ ــيــ أصــ
ديــانــاتــهــم وعــقــائــدهــم، يحتفلون بــه كــل عام 
بنفس طقوسه، التي بدأت منذ آالف السنن. 

ومن أهم مالمح عيد »شم النسيم« كل عام:

الحدائق والمتنزهات
ــان الــرئــيــســيــة فــي ذلـــك الــيــوم،  ــ هــي أحـــد األركـ
 يذهب 

ْ
ومــشــتــق مــن اســـم »شـــم الــنــســيــم«، إذ

ــيــــوم فــي  ــك الــ ــ ــنـــزه فــــي ذلـ ــتـ املـــصـــريـــون فــــي الـ
الحدائق بن الخضرة، ومنهم من يسافر إلى 
الطلق  الــهــواء  املــصــري، لالحتفال في  الريف 
وشم النسيم. ويغتنم املصريون تلك الفرصة 
لن بأطعمة العيد  منذ الصباح الباكر، ُمحمَّ

الخاصة لألكل في الهواء الطلق.

أفالم وأغان
هناك عــدد كبير مــن األغــانــي التي ارتبطت 
الرايو  تــذاع سنويا في  النسيم، وهــي  بشم 
ــوال الـــيـــوم، ومــنــهــا، أغــنــيــة  ــ والــتــلــفــزيــون طـ
»الـــدنـــيـــا ربـــيـــع«، مـــن غـــنـــاء ســـعـــاد حــســنــي، 
ــان كـــمـــال  ــ ــحــ ــ ــمــــات صــــــالح جــــاهــــن وألــ ــلــ وكــ
»الربيع« من غناء وألحان  الطويل. وأغنية 

أدى ازدحام الفيلم 
بالشخصيات إلى لهاث 
المتفرج وراء األحداث

يجب أن تكون 
أنسجة الفسيخ قوية 

ولونها أبيض

2223
منوعات

وكــــان املــــؤرخ اإلغــريــقــي »هـــيـــروديـــت« يــقــول: 
»إن املــصــريــن كــانــوا يــأكــلــون الــســمــك اململح 
فــي أعــيــادهــم، ويـــرون أن أكــلــه مفيد فــي وقت 
مـــعـــن مــــن الـــســـنـــة، وكــــانــــوا يــفــضــلــون نــوعــا 
معينا لتمليحه وحفظه للعيد، أطلقوا عليه 
اسم )بور(«. ويقال إن مدينة »إسنا«، الواقعة 
األقــصــر، كانت أول مدينة تصنع  في جنوب 
الــفــســيــخ فـــى الـــتـــاريـــخ، حــتــى أصــبــح الــســمــك 
وفي  البطلمي.  العصر  فــى  لها  رمــزًا  املجفف 
ــأكـــل املـــصـــريـــون الــفــســيــخ فــــي يـــوم  الــــعــــادة يـ
ــم الـــنـــســـيـــم، حـــيـــث يـــخـــرجـــون إلـــــى الـــريـــف  شــ
واملتنزهات، ويفترشون الحدائق، ويتناولون 
ــع الـــبـــصـــل األخـــــضـــــر. وتــشــتــهــر  ــ الـــفـــســـيـــخ مـ
الصناعة،  بهذه  املصرية  املــدن  من  مجموعة 
مدينة  مثل  بعينها،  عائالت  تتوارثها  حيث 
حماد«  و»أبـــو  الدقهلية،  بمحافظة  »نــبــروه« 
بمحافظة الشرقية، و»دســوق« محافظة كفر 

الشيخ.
وال يــلــتــفــت املـــصـــريـــون إلــــى خـــبـــراء الــتــغــذيــة 
الفسيخ  الذين يحذرون من تناول  والصحة، 
عموما، وخاصة في هذا اليوم. فالفسيخ إذا 
حسنت صنعته فقد كثيرًا من قيمته الغذائية؛ 
وإذا فسدت صنعته أصابته العفونة وأصبح 
ساما. وتشهد مصر سنويا هجمات شرسة 
على مصانع الفسيخ، قبيل أعياد الربيع ويتم 
ضــبــط كــمــيــات ضــخــمــة مــلــوثــة غــيــر صالحة 
لالستهالك اآلدمي. إضافة إلى حاالت تسمم 

تضيق بها املستشفيات أحيانا.
واملــلــوحــة الــكــثــيــرة لــلــفــســيــخ تــشــكــل خــطــورة 
على األطفال والحوامل واملرضعات، ومرضى 
القلب وارتفاع الضغط والكبد والكلى وقرحة 

املعدة. وثمة بكتيريا ضارة تنشط في حالة 
تعرضه للتلوث، وكثيرًا ما يحدث ذلك. ومن 
أخطر أنواع التسمم الذي قد يحدث التسمم بـ 
»الكوليستريديم بوتيولن«، وهو ما يسبب 
الجهاز  وإصــابــة  التنفس  فــي عضالت   

ً
فشال

العصبي املـــركـــزي. ومـــن أعـــراضـــه: زغــلــلــة في 
الكالم  فــي  الحلق، وصعوبة  وجفــاف  الــعــن، 
تبدأ  الجسم  بكافة عضالت  والبلع، وضعف 
بــاألكــتــاف واألطــــــراف الــعــلــيــا بــاإلضــافــة إلــى 
ضــيــق فــي الــتــنــفــس، وربــمــا يــحــدث للمريض 
قيء وإسهال وغثيان، ومغص حاد، وارتفاع 
في درجــة الــحــرارة. ويتاح مصل مضاد لهذا 
الـــنـــوع مـــن الــتــســمــم فـــي املــســتــشــفــيــات، يجب 
أخــذه فــورًا إذا ظهرت تلك األعـــراض، حتى ال 

تتعرض حياة املريض للخطر.
ونـــظـــرًا لــضــعــف الــثــقــافــة الــغــذائــيــة الــرشــيــدة 
وســطــوة الــتــقــالــيــد؛ فـــإن األطـــبـــاء يــلــتــقــون في 
من  للتخفيف  الجماهير  مــع  وسطى  مرحلة 
بعض  عبر  الفسيخ،  لــتــنــاول  السلبية  ــار  اآلثـ
اإلرشادات واالشتراطات، التي يجب توافرها 
ــعـــرضـــت ألنــــــواع  ــتــــي تـ ــلـــك األســـــمـــــاك الــ فــــي تـ
َرك لفترات 

ْ
ت

ُ
متعددة من البكتريا، نظرًا ألنها ت

ــــارج األجــــــواء الــصــحــيــة املــنــاســبــة.  طــويــلــة خـ
أو  املغلفة  بالرنجة  الفسيخ  اســتــبــدال  أولــهــا 
بــعــض األســـمـــاك املــدخــنــة املــحــفــوظــة، والــتــي 
لــيــســت فـــي خـــطـــورة الــفــســيــخ، الـــــذي يصنع 
بطرق يدوية وفي مصانع مجهولة، ال تتوافر 

فيها الشروط الصحية الالزمة.
ــــى الـــفـــســـيـــخ؛ فـــمـــن بــن  ــا إلـ ــررنـ ــطـ ــا إذا اضـ ــ أمـ
أنسجة  أن تكون  إلــى  التنبه  ــادات  اإلرشــ تلك 
الــفــســيــخ قــويــة ومــتــمــاســكــة، ولــيــســت صلبة 
التأكد من أن تمليحها  وال مهترئة. وأن يتم 
ــا ال يـــقـــل عــــن ثـــالثـــة أســـابـــيـــع،  ــتـ اســـتـــغـــرق وقـ
حتى يخلو من كثير من الطفيليات الضارة. 
أو كريهة،  رائحته غير نفاذة  أن  والتأكد من 
فيما ينبغي أن يكون لون السمكة الخارجي 
أبــيــض، ولـــون لحمه الــداخــلــي ورديـــا، أمــا إذا 
كان لحمه بني اللون فهو إشارة إلى فساده. 
وعــنــد تــنــاولــه يجب إزالـــة الـــرأس واألحــشــاء، 
ــة الــخــل والــلــيــمــون لــقــتــل الــبــكــتــيــريــا،  ــافـ وإضـ
ومــــن أجــــل صــنــاعــة وســــط حــامــضــي مــضــاد 
للبكتريا. كما أن استخدام الخل يساعد على 
تــجــنــب اإلصـــابـــة بـــالـــدودة الــكــبــديــة. وتسهم 
ــــروات، كـــالـــبـــصـــل األخــــضــــر والـــخـــس  ــــضـ ــــخـ الـ
والــجــرجــيــر، فــي الــتــخــلــص مــن نــســبــة كبيرة 
مـــن األمــــــالح، ويــحــبــذ تـــنـــاول كــمــيــات كــبــيــرة 
ــــوز، الــتــي تحتوي  مــن الــفــواكــه، كــالــتــفــاح واملـ
على فيتامن C ومــضــادات األكــســدة. كما أن 
فــي معادلة  والــكــنــتــالــوب يسهمان  الــبــرتــقــال 

كميات الصوديوم العالية في الفسيخ.

I I

دراماتراث

غذاءسينما

القاهرة ـ محمد كريم

تطلق املعكرونة في إيطاليا، على واحدة فقط 
من األنواع الكثيرة التي يضمها جنس كبير 
من املعجنات اإليطالية هو “الباستا«. وسبب 
شهرة اإليطالين بها، يعود إلى أنهم أول من 
اعتمدها كوجبة رئيسية، في حن يطلق على 
العربية  البلدان  في  املعجنات  من  النوع  هــذا 

لفظ املعكرونة ومكرونة.  
واحــدة  املعكرونة  أصبحت  اإليطالين  وبعد 
ــرًا ملـــذاقـــهـــا  ــر األطـــــبـــــاق عــــاملــــيــــا، نــــظــ ــهــ مــــن أشــ
الغذائية  والصغار، وفوائدها  للكبار  املحبب 
ــاتـــج مــعــجــونــهــا  املـــتـــنـــوعـــة. حـــيـــث يـــحـــتـــوي نـ
املكون أساسا من الطحن وامللح على سعرات 
ــــون ودهــــون  حـــراريـــة عــالــيــة، إضـــافـــة إلــــى دهـ
وبروتينات  وألــيــاف  وكــربــوهــيــدرات  مشبعة 
ــثــــل حــمــض  ــر األخـــــــــــرى مــ ــنــــاصــ ــعــ ــعـــــض الــ ــ وبـ
أ.  وفيتامن  والحديد  والبوتاسيوم  الفوليك 

مـــن عـــيـــوب الــعــمــل األصــــلــــي، وعـــلـــى رأســـهـــا: 
السطحية!. 

 
ْ
ــدأ الــفــيــلــم بــمــحــاضــر يـــدعـــى شــــكــــري، إذ ــبـ يـ
جامعة  فــي  ومهمة  كبيرة  مــحــاضــرة  يعطي 
العشرات وربما  الحب، يصطف  القاهرة عن 
الحب  أمــامــه، ليحكي عليهم »مــراحــل  املئات 
السبع« كما يسميها من خالل 4 شخصيات 
على  بالتوازي  تستمر  عاطفية  حكايات  و4 
، حيث نرى السبع مراحل 

ً
مــدار الفيلم كامال

ــع عـــالقـــات لــــ: طـــفـــل.. مـــراهـــق.. رجــل  ــ فـــي األربـ
عشريني.. رجل في أواخر الثالثينات. أغلب 
متعلقة  والــجــوهــريــة  الكبرى  الفيلم  مشاكل 
باألساس بالتزامه بالرواية. فكرة أن تصنع 
نظرية جامدة عن مرور أية عالقة بـ 7 مراحل، 
ثم تحاول طوال الوقت أن تسقط تلك املراحل 
متجاوزًا  مختلفة،  عــالقــات   4 على  النظرية 
خــصــوصــيــة وطــبــيــعــة شـــخـــوص كـــل عــالقــة 
الــعــمــريــة، والــتــجــارب اإلنسانية  ومــراحــلــهــم 
والنضوج العقلي والعاطفي، الذي قد يمتاز 
ــذا األمــــــر جـــعـــل الــحــكــايــات  ــ ــه كــــل مـــنـــهـــم. هـ بــ
شديدة السطحية، مهما تمت مداراته بشكل 

محمد جابر

فــي مصر،  الكتب  مــن  نوعية منتشرة  هــنــاك 
تباع على األرصفة أو املواصالت العامة، تلك 
التي تعدك بمعرفة كل شيء عن أمر ما في »7 
أيام« أو »7 خطوات«، وبدون معلم. كتب تعد 
وتعريفك  والعجالة  واالخــتــصــار  بالبساطة 
ــاء. مـــن هــــذه الــنــوعــيــة، ولــكــن  ــيــ بــقــشــور األشــ
مغلفة هذه املرة بحكايات وشكل أدبي، أتت 
رواية »هيبتا« للروائي، محمد صادق، والتي 
حققت نجاحا فائقا في مصر منذ إصدارها 
لــطــبــعــهــا في  فـــي مــطــلــع عــــام 2014، مـــا أدى 
عشرات الطبعات، واقتباسها في النهاية في 
وحقق  االســــم.  نــفــس  يحمل  سينمائي  فيلم 
الفيلم، أيضا، نجاحا استثنائيا بعد أسبوع 
واحــــد مــن عــرضــه فــي مــصــر، ورغــــم اجــتــهــاد 
ــدًا تــجــاوز أي  ــه لــم يستطع أبــ صــنــاعــه إال أنـ

القطع الطويلة  وتتعدد أشكال املنتجات بن 
التزيينية  واألشـــكـــال  واملــقــطــعــة  والــقــصــيــرة، 
الحديثة  املكينة  أصبحت  وغيرها.  والدقيقة 
عــنــصــرًا أســاســيــا فــي صــنــاعــة املــعــكــرونــة في 
جميع أنحاء العالم. وبالرغم من ذلك؛ فإنها ال 
تزال تصنع يدويا في بعض القرى اآلسيوية 
مــثــل تـــايـــوان. واآلن تــوجــد مــئــات األنــــواع من 
ناحية  مــن  العالم  حــول  املصنوعة  املعكرونة 
الشكل واملقادير، وال تزال االبتكارات مستمرة. 
ــا الـــوثـــيـــق بــاملــطــبــخ  ــهـ ــاطـ ــبـ ــالــــرغــــم مــــن ارتـ وبــ
اإليــطــالــي الــحــديــث؛ فـــإن مــحــاوالت التأصيل 
لــتــاريــخ نــشــأة املــعــكــرونــة ومــوطــنــهــا األصــلــي 
قد خرجت بنتائج متباينة، بعضها عاد بها 
أنــدلــســيــة أو هندية  إلـــى أصــولــهــا عــربــيــة أو 
أو يونانية. في حن وجــدت أقــدم إشــارة إلى 
صنع املعكرونة من دقيق األرز باليابان تعود 
إلى سنة 3500 قبل امليالد. كما وجدت إشارات 
أخرى في كتب الطهي الصينية القديمة أيضا 
ســنــة 300 قــبــل املـــيـــالد. بــيــنــمــا تــوجــد وثــائــق 
املكرونة  صناعة  لوصفات  إيطالية  تاريخية 
الــقــمــح الــصــلــب تعود  املجففة املــصــنــوعــة مــن 

لسنة 800 ميالدية.
التي  اإلسباغيتي  عامليا،  األنـــواع  أشهر  ومــن 
نشأت في صقلية، وتنتج إيطاليا منه حوالي 
والتصدير،  لالستهالك  3 مالين طن سنويا 
اليونانية،  الباستا  مــن  أخـــرى  أنـــواع  وهــنــاك 
أيضا  مــن خاللها  ويــتــم  الصينية،  والــنــولــدز 
ــا  ــيــ ــاق مــخــتــلــفــة مـــثـــل الــــالزانــ ــ ــبـ ــ تـــحـــضـــيـــر أطـ

واملعكرونة بالباشميل والرافيولي، وغيرها.

جيد أو هوليوودي من الخارج، كما أنه ممل 
فــي بعض األحــيــان، ألنــك تعرف كمتفرج ما 
سيحدث في كل مرحلة بمجرد عنوانها، تلك 
هي فترة التعارف.. تلك هي فترة الحب.. تلك 

هي فترة املشاكل…إلخ.
الـــفـــيـــلـــم  الـــــثـــــانـــــي، هــــــو أن ازدحـــــــــــــام  األمــــــــــر 
حكايات   4 في  شخصيات   8 بالشخصيات، 
مــــتــــوازيــــة إلـــــى جـــانـــب املـــحـــاضـــر وحــكــايــتــه 
الخامسة الخارجية، أدّى إلى لهاث املشاهد 
الــتــســطــيــح  ــزيــــد مــــن  ــة، مــــع مــ وراء كــــل قــــصــ
لــلــعــالقــات ومــشــاعــر الــشــخــصــيــات. ورغــــم أن 
الفيلم ينجح نسبيا في نصفه األول في صنع 
إيقاع مقبول، وشكل تعارف متماسك، ولكنه 
ينهار تماما في النصف الثاني تحت وطأة 
كثرة األحداث، التي من املفترض أن يحكيها. 
وبالتالي، نرى أمــورًا ساذجة واختزالية من 
قــبــيــل مــشــكــلــة فـــي عـــالقـــة ألن الـــزوجـــة قــالــت 
أخــرى  عــالقــة  أو  نــكــدي«،  لزوجها »متبقاش 
»الحب/املشاكل/الزواج/ مراحل  من  تنتقل 
أربــع مشاهد متقطعة فقط، كل  الطالق« في 
يــزيــد عــن دقــيــقــة يعبر عــن مرحلة  مشهد ال 

كاملة.
فــي الــنــهــايــة، ربــمــا يــكــون نــجــاح هـــذا الفيلم 
الــبــاب  املــصــريــة، ألنـــه يفتح  للسينما  مــفــيــدًا 
التنفيذ  بجودة  واالهتمام  التنوع  من  ملزيد 
أقــل من  األدب، ولكنه تجربة  واالقتباس من 
املتوسطة، أو ربما متواضعة، كعمل فني لم 
يستطع الفكاك من سطحية الرواية املقتبس 

عنها.

الطليان أّول من اعتمد المعكرونة كوجبة رئيسيّة»هيبتا«... الحب في سبع خطوات
»هيبتا«، فيلم مصري 

مأخوذ من رواية 
لمحمد صادق حققت 

نجاحًا كبيرًا في مصر. 
ويحكي الفيلم والرواية 

مراحل الحب السبع ألربعة 
أشخاص

انتهت الفنانة، لوسي، من 
تصوير مشاهد مسلسل 

»الكيف«، من إخراج 
محمد النقلي، وتأليف 

أحمد أبو زيد، وإنتاج عبد 
اهلل الفتوح

المعكرونة هي واحدة 
من أشهر األطباق عالميًا، 

بسبب مذاقها المحبب 
للكبار والصغار وفوائدها 

الغذائية المتنوعة 
وسهولة تحضيرها

مروة عبد الفضيل

بات في حكم املؤكد عرض مسلسل »الكيف« 
فــي شــهــر رمــضــان املــقــبــل، مــن دون احــتــيــاج 
أبــطــالــه لــالســتــمــرار فـــي تــصــويــر الــعــمــل في 
أثناء الشهر الكريم، إذ أطلق مخرجه، أخيرًا، 
صــافــرة انــتــهــاء تــصــويــره، لــيــكــون بــذلــك أول 
ــّم االنـــتـــهـــاء فــعــلــّيــا مـــن تــصــويــر كــافــة  عــمــل تــ
ــٍة لبطلة  ــاّصـ مـــشـــاهـــده. وفــــي تــصــريــحــاٍت خـ
املــســلــســل، الــفــنــانــة املـــصـــريـــة، لـــوســـي، قــالــت 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن املــــخــــرج، مــحــمــد  لــ
املسلسل  تصوير  تكثيف  على  عمل  النقلي، 
بــشــكــل كــبــيــر، و»الــحــمــد لــلــه تــم االنــتــهــاء من 
تصويره، وسنستطيع قضاء شهر رمضان 
املنزل مع عائلتنا«، بعدما ظلت لوسي،  في 
كما تقول، تتناول اإلفطار، والسحور، داخل 
االستوديوهات في أعوام كثيرة ألنها كانت 
تقوم بالتصوير في شهر رمضان. وأضافت، 
متحدثة عن دورهــا، بأنها تجسد شخصية 
راقــصــة تــعــتــزل الــرقــص بــعــد زواجـــهـــا، نظرًا 
لة 

ّ
لظروف ما، تكشفها أحداث املسلسل، مفض

عدم الكشف عن تفاصيل إضافية بخصوص 
با لقتل التشويق.

ّ
سير أحداث املسلسل، تجن

وعـــــن مـــــدى خـــوفـــهـــا مــــن مـــقـــارنـــة املــســلــســل 
ــلــــي، الـــــذي حمل  بــالــعــمــل الــســيــنــمــائــي األصــ
نــفــس االســــم، »الــكــيــف«، وعــــرض عـــام 1985، 
خــاصــة أن هـــذا األخــيــر حــقــق نــجــاحــا كبيرًا، 
قالت لوسي: »إن عددًا كبيرًا جدًا من األفالم 
إلـــى مــســلــســالت، مــثــل مسلسل  تــم تحويلها 
)سمارة(، ومن قبله )العار(، وعــدد كبير من 
 أفالما، وحققت 

ً
املسلسالت التي كانت أصال

نجاحا كبيرًا للغاية ولم تقلل أبدًا، أو تشوه 
أن  املمكن  بالعكس، من  القصة األصلية.  من 

يكّمل العمل الدرامي العمل السينمائي«.
مسلسل »الكيف« يشارك في بطولته بجوار 
لــوســي كــل مــن الــفــنــانــن أحــمــد رزق، وبــاســم 
ــد خــلــيــل،  ــ ــمـ ــ ــــاف شـــعـــيـــب، وأحـ ــفـ ــ ــرة، وعـ ــ ــمـ ــ سـ
وبيومي فــؤاد، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد 
ســلــيــم، والــقــصــة مــن تــألــيــف أحــمــد أبـــو زيــد، 
وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، وإخراج محمد 

النقلي.
وعـــن الــســبــب الــحــقــيــقــي وراء اعـــتـــذارهـــا عن 
املـــشـــاركـــة فـــي الـــجـــزء الـــســـادس مـــن مسلسل 
حاليا،  تصويره  الــجــاري  الحلمية«،  »ليالي 
قــالــت لــوســي إنــهــا كــانــت تتمنى أن تــشــارك 
في الجزء السادس؛ ولكن ما حدث أن األجر 

 للغاية، بالنسبة 
ً
الذي عرض عليها كان قليال

لتاريخها الفني، الذي يمتد لسنوات طويلة، 
ــحــة أن القصة 

ّ
ــذا فــضــلــت أن تــعــتــذر؛ مــوض لـ

العمل  كاتبي  ألن  عليها  غــبــار  ال  واألحــــداث 
عــمــرو مــحــمــود يــاســن، وأيــمــن بهجت قمر، 
 يــحــاوالن أن يقدما شيئا جيدًا، 

ً
فــعــال وهــمــا 

لــكــن لـــم يــحــدث نــصــيــب الســتــكــمــال امللحمة 
الدرامية الجميلة معهما.

ــــذف شــخــصــيــة  ــ ــتــــرض أن يــــتــــم حـ ــفــ ــن املــ ــ ــ ومـ
إلى  ــارة  واإلشـ العمل  من  »حمدية«  الراقصة 
ــو مـــا حــــدث، أيـــضـــا، مـــع الــفــنــان،  وفــاتــهــا. وهـ
ــي منذ فترة، 

ّ
تــوف الــذي  العليم،  مــمــدوح عبد 

ــاع الــعــمــل إلـــى أن يــقــرروا وفــاة 
ّ
واضــطــرَّ صــن

الــتــي جسدها من  الــبــدري«  شخصية »عــلــي 
ــداث الــعــمــل. الــجــزء الــســادس مــن مسلسل  أحـ
ــذي يــنــتــجــه، مــحــمــود  ــ »لـــيـــالـــي الــحــلــمــيــة«، الـ
شميس، ويخرجه، مجدي أبو عميرة، يشارك 
فــي بــطــولــتــه كــل مــن الــفــنــانــن هــشــام سليم، 
وفــــــردوس عــبــد الــحــمــيــد، وصــفــيــة الــعــمــري، 
وحــنــان شــوقــي، وصــابــريــن، وعـــدد كبير من 
النجوم. وكان آخر أعمال الفنانة، لوسي، هو 
مسلسل »ولــي العهد« الــذي عــرض في شهر 

رمضان املاضي، وحقق نجاحا كبيرًا.  

الفسيخ أكلة الربيع 
المصرية التقليدية

)Getty( تنتج إيطاليا 3 ماليين طن من اإلسباغيتي سنويًا

»شم النسيم«، عيد مصري تقليدي تاريخي أصيل، يخرج فيه الناس كّل عام إلى الهواء 
الطلق في الطبيعة، ويشاهدون أفالمًا خاّصة، ويسمعون أغانَي معيّنة، ويأكلون الفسيخ

شم النسيم

مسلسل »الكيف«

حكواتي

نور دركلي

من  الكثير  ذلك  كلفني  بل  سخيفًا،  أصير  أن  علَيَّ  السهل  من  يكن  لم 
سخيف،  وأنف  سخيف،  السم  امتالكي  بأن  أنكر  ال  والصبر.  التدريب 
وخيال سخيف قد مهد لي األمر قليال. وال أنكر فضل التربية، وأبي، الذي 

كان يجمعنا كل صباح ليردد على مسامعنا حكمته الذهبية:
 كونوا سخفاء لتنجوا. والسخفاء الصغار يرّددون معًا: سخفاء دائمًا. 
  مكتمل 

ً
لكن ذلك لم يكن ليكفي لوال أني بذلت جهدًا كبيرًا ألصير رجال

السخف، فقد حرصت دائمًا على ارتداء املالبس السخيفة، وأنا الوحيد 
الذي يمشي في الشارع مختبئًا تحت قبعة سخيفة، وأسناني الصفراء، 
تغريني  اآلن  إلى  زالت  وما  السخف.  بهذا  تبدو  جعلها  في  الفضل  لي 
األفكار الطفولية السخيفة كأن يكون بمقدوري االختفاء متى أردت ذلك. 
ما دخلت 

ّ
ي سأجد كيسًا من النقود في سلة املهمالت كل

ّ
والتصديق بأن

 أن أمّد يدي داخل 
ً
الحمام، يشعرني ذلك بسعادة حقيقية. ولم أجرؤ مرة

سلة املهمالت ألتأكد من ذلك. حتى والدتي كانت سخيفة، فقبل أن تطأ 
قدمي أرض هذا الكوكب املدور السخيف، كانت أمي قد أجهضت أربعة 

أطفال، ودفنتهم بيديها في حوض بيتنا الترابي.
أشبه  عبارات  تطلق  كانت  للحوض،  كل سقاية  بعد  لسنوات الحقة،  ثم 

بمعانقات:
 شايف هالياسمينة كيف مزهرة متل العروس.

 شايف هاملّديدة ... كيف عم تتعربش .. امللعونة راح تصير عند الجيران ..
 يا قلبي مخوفتني هالحبقة ما عم تكبر.

املوت أيضًا كان سخيفًا معي، عندما رفضت في ذلك اليوم النزول إلى 
»كن سخيفًا  لنفسي:  قلُت  القصف،  من  الهاربني  البيت  أهالي  مع  القبو 
لتنجو«. ورميت فراشي وقلت سأنام، هذا أسخف ما يمكنني فعله. كان 
األرض  بدأت حتى رّجت  أن  الحمام وما  أتبول قبل ذلك، دخلت  أن  علّي 
تحتي، كانت إحدى القذائف قد قتلت شبحي على الفراش، وكل ما انتبهت 
إليه حينها كان خطوط البول، التي رسمت على الجدار أثر االرتجاج ما 

يشبه تخطيط القلب .. قلبي الذي كان يرتجف حينها.
يا سخيف يا سخيف ينادي الجميع من حولي، حتى لم تعد السخافة 

صفة لي، ولم أعد إنسانا يرتدي مالبس سخيفة ويروي النكات السخيفة 
وإلخ، ال، أصبحت سخافة لها وجهي .. 

عاشقني  نكون  أن  بمقدرونا  ليس   : لها  قلت  سخيفًا،  كان  حبي  حتى 
صدقتني  لننجو  سخيفني  لنكن  سخيفني.  نكون  أن  دون  بعيدين 
املتراكمة،  السخيفة  والتفاصيل  السخيف،  الحب  من  سنوات  السخيفة، 
كانت كفيلة بطمر أشواقنا. عندما التقينا، لم نشعر بأجسادنا، ملساتنا، 
أمام وحشني من  ا بال سخافة غريبني تمامًا، تالشت كل سخافتنا 

ّ
كن

الشوق ظهرا فجأة، كنا شوقني مرتبكين. 
فكان لقاؤنا وداعنا، ثم كان هناك سخيفان يبتعدان .. يبكيان. 

يا سخيف يا سخيف ينادي الجميع حولي، وال يؤملني ذلك، ما يؤملني 
ي كنت أعتقد دائمًا بأن السخف مثير للسخرية 

ّ
أني ال أضحك معهم، وأن

والضحك، لَم لم أعد أحس بهذا، وكيف من املمكن أن تكون هناك سخافة 
 من املالبس امللونة. 

ً
حزينة. سخافة ترتدي مالبس سوداء، بدال

ولَم مع كل هذه السخافة لم أنج؟

أنا رجل سخيف
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املــــقــــّدس، وعــمــلــت عــلــى خــلــق »الــشــخــصــّيــة 
الفرد  مــع  التعامل  يكون  املــســتــعــارة«، حيث 
ــذوب فـــي الــجــمــاعــة، من  ــ بــوصــفــه عــنــصــرًا يـ

خالل انصهار الذات باملجموع.
تظهر أدوات الرفاعي في الفصل الثاني من 
الكتاب، واملعنون بـ »نسيان الذات«، مرتكزة 
على أدبيات الصوفي أبو يزيد البسطامي، 
حيث وعي العالم يبدأ بوعي الذات الفردية، 
ــذات الــفــرديــة  ــ وقـــبـــول الــعــالــم يــبــدأ بــقــبــول الـ
أيضًا، سّيان في اإليمان واإللحاد؛ مقابل، أن 
»الكالم الكثير عن الدين والتبشير به يفضي 
إلـــى نــتــائــج مــنــافــيــة لــــروح الــديــن الــعــمــيــق«، 
ناجم  الديني  »االنهيار  كييرغارد  وبتعبير 
عــن كــثــرة الــكــالم فــي الـــديـــن«، وبتعبير ابــن 
عــربــي »قـــوالـــب األلـــفـــاظ والــكــلــمــات ال تتسع 

ملعاني الحاالت«.
يلجأ الــرفــاعــي إلــى تقديم شـــيٍء مــن سيرته 
فــي أحــد فصول الــكــتــاب، تحديدًا مــا يتعلق 
مــنــهــا بــالــعــقــود األربـــعـــة الــتــي أمــضــاهــا في 
ــجــف كتهيئة لــلــدخــول في 

ّ
ــم ثــم الــن ـ

ُ
حــــوزة ق

املفّكر  متخذًا  »الـــحـــوزة«،  أيــديــولــوجــيــا  نقد 
الثالث  الفصل  فــي  شريعتي  علي  اإليــرانــي 
مــثــااًل ملــن نقلوا الــديــن مــن الــحــال األول إلى 
الثاني )من األنطولوجي إلى األيديولوجي(.

بالتوازي مع ذلك، يتناول الباحث اتجاهات 
الــتــفــكــيــر الــديــنــي املــعــاصــرة فــي إيــــران بغية 
اتجاهات  فكر شريعتي؛  تحديد  من  التمّكن 
زال مهيمنًا وهو  ما  تقليدي  بــواحــٍد  تمثلت 
الــحــوزة، وآخــر إحيائّي  امــتــداد للتقاليد في 
يستلهم املـــيـــراث الــعــقــلــي مــتــوكــئــًا عــلــى آثــار 

ــدرا الــــشــــيــــرازي ومـــرجـــعـــيـــاتـــه عــنــد  ــ ــــوال صــ مـ
الفلسفية«  ــم 

ُ
ق »حلقة  في  لة 

ّ
متمث ابــن عربي 

في  الطبطبائي  حسني  محمد  أّسسها  التي 
ف يستعيد 

ّ
محاولة إلنتاج نص فلسفي مكث

مقوالت الفالسفة املسلمني وينفتح على آفاق 
هذا  إلــى  إضــافــة  الحديثة،  الغربية  الفلسفة 
التيار كانت املدرسة التفكيكية التي تناهض 
التفكير العقالني في اإلسالم، وأقامها مهدي 
األصفهاني وُمجتبى القزويني، تنشد غربلة 
عّبرت  الــذي  والنبوة  الوحي  ميراث  وتفكيك 

عنه مدرسة آل البيت. 
مــن خـــارج الــحــوزة كــان االتــجــاه التجديدي 
يــنــشــأ ويــتــطــّور عــلــى تــقــديــم تــفــســيــر علمي 
ــراث، قــــاده أول رئــيــس  ــتــ ومـــحـــدد لــلــديــن والــ
وزراء للحكومة املؤقتة بعد الثورة اإليرانّية 
مــهــدي بـــازركـــان، وجــانــبــه قـــام تــّيــار الهوية 
الـــذاتـــيـــة، الــــذي قــــاده الــفــيــلــســوف الــشــفــاهــي 
أحمد فرديد الذي أطلق عليه الرفاعي وصف 
ابن  على  اعتمد  الفلسفة«  ضد  »الفيلسوف 
عــربــي وهــايــدغــر والــلــســانــيــات وعــلــم اللغة 
والكلمات  األلــفــاظ  عــن  التنقيب  فــي  املــقــارن 
هذا  أفكار  غير متجانس« حيث  »مزيج  في 

التيار توجد عند شريعتي.
ثمة أيضًا، تيار معرفي عابر لأليديولوجيا 
ــات  ــعـــلـــم واأللـــســـنـــيـ يـــتـــوكـــأ عـــلـــى فـــلـــســـفـــة الـ
ــــوم الــــتــــأويــــل يــــوظــــف عـــلـــم االجـــتـــمـــاع  ــلـ ــ وعـ
الصوفي  باملوروث  مهتمًا  واألنثربولوجيا 

عّمار أحمد الشقيري

ــة، وإرث  ــّوفـ ــتـــصـ لـــغـــة املـ مــســتــعــيــرًا 
ــاذ  ــتـ ــي، يـــحـــفـــر أسـ ــرفــ ــعــ الـــــحـــــوزة املــ
الــفــلــســفــة اإلســالمــيــة الــعــراقــي عبد 
الــرفــاعــي فــي كتابه »الــديــن والظمأ  الــجــّبــار 
ــًا عــــن دار  ــثـ ــديـ األنــــطــــولــــوجــــي« الـــــصـــــادر حـ
الدين«،  فلسفة  دراســـات  و»مــركــز  »التنوير« 
لــبــيــان الــفــهــم األيــديــولــوجــي واألنــطــولــوجــي 

للدين اإلسالمي.
الــرفــاعــي بحثه بــعــدة شــروحــات في  يفتتح 
حاجة الكائن البشري للمقّدس الذي يقّدمه 
الدين، غير أن »الصياغة األيديولوجية« التي 
وضعت الدين في مأزق تاريخّي، واحتكرت 
ضت طــاقــة هذا 

ّ
املــعــنــى«، خف أنظمة »إنــتــاج 

رمزي نايلي

ــدي طــقــمــي املــعــتــاد مـــن الــهــبــاء، اآلن. لم  ــ أرتـ
ــــط هـــذه  ــّد الـــســـاعـــة طـــريـــقـــة ربـ ــ ــى حـ ــ ــقــــن إلـ تــ

ُ
أ

املــشــنــقــة الــكــالســيــكــيــة حــــول عــنــقــي، لكنني 
ــقــاًء أليــة حياة تترّبص 

ّ
 العقدة جّيدًا ات

ّ
أمــن

ضمر أثناءها أنني 
ُ
بي في املنحدر القريب. أ

يصادفُه  متجٍر  أّول  مــن  ورد  بــاقــة  سأقتني 
 
ُ
منذ وجهها  أر  لــم  التي  للحبيبة  اختناقي، 

شهر و22 يومًا. ال يستهويني شكل حذائي 
كة.

َ
اليوم، وال املشي على هذه األرض املستهل

الــطــريــق  عــيــنــيَّ ألرى  غـــمـــض 
ُ
أ أن  ُيــغــريــنــي 

 تــبــيــُع 
ُ
ــفــــة تــتــجــّرد مـــن املـــســـافـــة، فــيــمــا األرصــ

خــطــواتــي الــقــديــمــة فــي شــكــل جــرائــد تحوي 
ــّراء جــوقــة  ــ ــقــ ــ ــَب لــــهــــا. وحــــدهــــم الــ ــ ــِتـ ــ شــــعــــرًا ُكـ
ــــة والـــقـــطـــط 

ّ
ــال ــائــــي مــــن الــــكــــالب الــــضــ أصــــدقــ

واملشّردين.
أرى على جدار  الخيبة،  نفسها  أفتُح عينّي، 

لة على 12:37، نفس 
ّ
الغرفة ذات الساعة املعط

ن حينها 
ّ
أتفط الــزمــن،  عــقــارب  يقضُم  الغباِر 

السكارى مثلي،  تلسُع  للزمن عقارب  أن  إلى 
ــــدوران  مني فــي الــلــيــل أصــــول الــبــوح والـ

ّ
تعل

بــرتــابــة فــي مــركــز الــوجــع، فيما فــي الصباح 
ــّراء مــعــركــة  ــ أجــــُدنــــي مـــرّصـــعـــًا بـــالـــخـــدوش جــ
ـــي الـــــذي أرديــــتــــُه جــريــحــًا فـــي نــهــايــة 

ّ
مـــع ظـــل

، بعد ذهول، أنه 
ُ

خًا بدم أكتشف
ّ
الحكاية، ملط

الــيــوم، يجب أن  ــُه الخميس 
ّ
أظــن نبيذ رديء. 

كتبُت  قد  كنُت  ما  وأحفظ  الصحَو   
َّ
أستحث

على آخــر طاولة في بــار، وعلى األرجــح أني 
رد بــهــا شــيــئــا إاّل 

ُ
كــتــبــُت قــصــيــدة حــــب، لـــم أ

 أن تفضَح 
ّ

الحب نفسه، و ال أريد من أنثاي إال
الذي  املترّهل، نظامي هذا  الذكوري  نظامي 
ال يقوى حتى على إطفاء حرائقي الــ َسّببتها 

ي خراطيم.
ّ
بقبلة، أشعلتني بقبلة، وكل

 إاّل مــن جــــدواَي، أمـــام هــذه املــرآة 
ً
أقــف كــامــال

أكثُر صراحة   
َ
لكنها تكذُب  ال  الشاحبة، هي 

اكتشف حبَك البنتِه، فمارست  أكاديمي  من 
انــطــبــاعــهــا الـــدخـــيـــل عــلــى مــنــاهــج الـــضـــوء. 

صياغة أيديولوجية 
تعّطل األسئلة

يُغريني أن أُغمض عينيَّ 
ألرى الطريق تتجرّد من 

المسافة، فيما األرصفُة 
تبيُع خطواتي القديمة 
في شكل جرائد تحوي 

شعرًا ُكتَِب لها

يرى الباحث العراقي عبد 
الجبار الرفاعي أن الدين 

أُنهك وأُفقر ميتافيزيقيًا، 
وُخفضت طاقته 

الروحانيّة لمصلحة 
التشّدد والقراءة القشرية 

له، من خالل أنساق 
تمارس اإلكراه

يبدو التجريب ظاهرة 
غزت مختلف األشكال 

األدبية، لكن بأية 
إضافة؟ يحاول 

الملتقى، الذي أقيم 
في تونس منذ أيام، 

أن يدرس ذلك في إطار 
القصة القصيرة

ترتعش كما سطح بركة ال تفرّق بين حجارة األطفال وحبّات المطر

التجريب في زمن انحسار القراءة

الدين والظمأ األنطولوجي 
طاقة الروح المهدورة

تتفّطُن بغير قصد 
للصوص الفكرة وأنت 

الوحيد الذي يعلُم 
ما برأسك 

استعراض العضالت في 
النصوص تسبّب في 

قطيعة مع القّراء

يعتبر الرفاعي أن 
الدين أُنهك وأُفقر 

ميتافيزيقيًا

يشير العمل إلى أن 
األيديولوجيا وضعت 

الدين في مأزق الدين  أن  الــرفــاعــي  الجبار  عبد  يــؤكــد 
والطريق  العدالة،  تحقيق  إلى  يهدف 
أن  غير  الــديــن،  أدلجة  عبر  يمرّ  ال  إليها 
في  وضعه  والتاريخ  الدين  بين  التالقي 
تقاطعات مع قراءات بشرية استطاعت 
سلطة  إلى  وتحّولها  رؤيتها  تفرض  أن 
تحقيق  مطمح  أمـــام  تقف  صـــارت 
أن  إلى  العراقي  الكاتب  يخلُص  العدالة. 
ما  يقلق  الدين  في  الفلسفي  التفكير 
يسّميه بـ »البروتستانتية اإلسالميّة« والتي 
القرون  تفسير  على  االعتماد  تفّضل 

الماضية. 

ضد طموح العدالة

2425
ثقافة

إصدار

نص

ملتقى

إصدارات وندوات

املتأخر في اإلســالم، وكــان هذا التيار ينشد 
االنتقال من اإليديولوجيا إلى األنطولوجيا 
أو مــن الــشــريــعــة إلـــى الــطــريــقــة وصــــواًل إلــى 

الحقيقة بتعبير املتصّوفة.
من كل هذه اآلثار إضافة إلى سارتر وغيره 
ــتـــه، تــشــّكــل فــكــر علي  فــي بــاريــس أيــــام دراسـ
شــريــعــتــي الـــــذي ســعــى إلــــى تــقــديــم تفسير 
ثوري للدين، وشيئًا فشيئًا صار يقّدم الدين 
بأنها  الرفاعي  يصفها  التي  كأيديولوجيا، 
األفكار  و»تقّدم  التساؤلي«  التفكير  ل 

ّ
»تعط

كحقائق جزمية نهائية«.
األنطولوجي  والظمأ  الدينية  »التجربة  في 
للمقدس« يقّدم بلغة املتصوفة في الوصف 

ــَك املــــتــــعــــّرجــــة، املـــنـــعـــكـــســـة، تــمــنــحــَك  ــ ــورتـ ــ صـ
الــذي  ـــدرَك أن اللص 

ُ
ت بــاألمــان اآلن،  الشعوَر 

ينتظرك عادة ليخطف هاتفك النقال الجديد 
ســيــتــســامــح مـــع غــفــلــتــِك هــــذه املـــــرة، فشكلَك 

اإلنساني ال ُيغري حتى على الشفقة أيضًا.
ـــن، تـــــمـــــارُس الـــتـــمـــّعـــن 

ّ
حـــيـــنـــهـــا فـــقـــط تـــتـــفـــط

 
َ
ثمة  

ّ
أن اكتشفَت  البطيء، وكأنك  بالتصوير 

ما...
وأنــت  الفكرة  للصوص  قصد  بغير   

ُ
ن

ّ
تتفط

الوحيد الــ يعلُم ما برأسك اآلن.
ه على 

َ
تتسّمر في مكانك، تحمُد كل ربِّ عبدت

 الساعة معطلة
ّ
أن

تلتفُت فيَك 
ال تجُد مخرجًا إال دواخلَك 

ــهــــروُب الجـــئ مـــن تــخــدر  ــهــــروَب، والــ تــريــد الــ
انفعاالتك.

ترتعش كما سطح بركة ال تفّرق بني حجارة 
األطفال وحّبات املطر.

ــنــــواة فــيــمــا املــــدار  تــــــدرُك أنـــــّك مـــصـــاب فـــي الــ
تالشى.

ففجأة، تقّرر، وبغير فكرٍة، نزع رأسك، هكذا، 
متك 

ّ
ووضــعــهــا هــنــاك، فــي الــخــزانــة، كــمــا عل

أمـــَك فــي غــابــر األِب، وســط املــالبــس املطوية 
بطريقة رجل ممضوغ بالعزوبة واألهواء.

الطقم  الخروج بكامل هبائك، بهذا  تقّرر  ثم 
الفاره وهذه الربطة، تفّكر في إهداء باقة ورد 
لحبيبتك في املنحدر القريب، فيما خطواتك 
عها األرصفة على 

ّ
باتت قصاصات شعر توز

الكالب والقطط.
)شاعر من الجزائر(

السلوكي  للتصّوف  نقده  واإلبــانــة  والــشــرح 
االجتماعي من مثل الدروشة التي يعتبرها 
مــــن تـــشـــّوهـــات املــســلــمــني الــعــمــيــقــة، والـــتـــي 
عــمــلــت عــلــى االســتــعــبــاد والــتــفــكــيــر بعقلية 
القطيع. بعكس ذلك هناك التصوف املعرفّي 
الذي قّدمه الشافعي واألشعري، وعمال على 

منحه أفقًا رحبًا للتأويل.
ــاعـــي بــعــدهــا - مـــع خــشــيــتــه أن  ــرفـ يــنــتــقــل الـ
تــفــّســر مــقــوالتــه تــفــســيــرًا طــائــفــيــًا - إلـــى نقد 
ــداد الــتــكــفــيــر الـــواقـــع على  ــتــ ابــــن تــيــمــيــة وامــ
املتصوفة والفالسفة من خالل الفقهاء، إلى 
تكفير ديـــوان الــبــحــوث واإلفــتــاء فــي داعــش،  
فــقــر 

ُ
نــهــك وأ

ُ
ليصل إلــى خــالصــة أن الــديــن »أ

الــروحــانــّيــة  طاقته  وخفضت  ميتافيزيقيًا، 
ة الــقــشــريــة لـــه« من  لــصــالــح الــتــشــّدد والـــقـــراء
ــمـــاذج املــعــيــاريــة الــتــي  ــنـ خــــالل األنــــســــاق والـ
ــلـــخـــروج من  تـــمـــارس نـــوعـــًا مـــن اإلكــــــــراه، ولـ
ــــوروث فـــي علم  كـــل ذلــــك، يــقــتــرح مــســائــلــة املــ
الــكــالم الــقــديــم وأصـــول الفقه وعــلــوم الــقــرآن 

والتفسير.
ال يغفل الرفاعي عن اإلشــارة إلــى ما يصفه 
بالخلط العشوائّي في فهم الدين عن طريق 
فــي مــا يــطــلــق عــلــيــه »العلمانية  الــعــلــمــانــيــة 
املـــؤمـــنـــة«، ويـــؤشـــر إلــــى عــقــالنــيــة ابــــن رشــد 
واملعتزلة، عقالنية زمان آخر، كما أن عقالنية 
ديكارت ليس نفسها عقالنية أرسطو، حيث 

لكٍل عقالنيته الخاصة بزمانه.

تصويب

محمد األسعد

مــثــلــمــا كـــان هــنــاك عــصــر نهضة 
أوروبـــي، كــان لدينا عصر نهضة 
فــي  نـــجـــح  األول  ولــــكــــن  ــي،  ــ ــربـ ــ عـ
إحــداث انقالب تاريخي مع القرن 
الخامس عشر، وفشل الثاني في 
ــر نــفــســه فـــي الــقــرن  ــ تــحــقــيــق األمـ
ذلــك ال يرجع  لكن  التاسع عــشــر. 
ــى أن الــنــهــضــة الــعــربــيــة جـــاءت  ــ إل
فقد جاءت  قــرون،  أربعة  متأخرة 
ــابـــان  ــيـ ــا بــقــلــيــل نـــهـــضـــة الـ ــعـــدهـ بـ
الناجحة، بل ألن وسائل  العجيبة 
التجربتني.  بــني  اختلفت  النهضة 
فـــــاألوروبـــــيـــــة أعـــــــــادت اكـــتـــشـــاف 
املنسية  واألدبية  العلمية  املؤلفات 
فــي مــكــتــبــات األديـــــرة والــكــنــائــس، 
ودرستها  وترجمتها  ونسختها 
بحماس، فــأعــادت إلــى أوروبـــا ما 
فقدته خالل قرون طويلة مظلمة، 
والرغبة  والتفاؤل  الحياة  حب  أي 
في  الجديد  اكتشاف  في  العارمة 
بينما  والـــفـــضـــاء،  واألرض  الــعــلــم 
مكتباتها  الــعــرب  نهضة  حشدت 
من  األدبـــي  الطابع  ذات  باملؤلفات 
شعر ونحو وصرف، ولم تكتشف 
ــهــــوض  ــنــ ــ ــر اإلحـــــــيـــــــاء وال ــاصــ ــنــ عــ
والفلسفة  الــعــلــم  كــتــب  الحقيقية؛ 
الـــحـــضـــاريـــة، كـــتـــب الـــحـــســـن ابـــن 
الهيثم، عالم البصريات، وكتب ابن 
والعمران  االجــتــمــاع  عالم  خــلــدون 
ــد  ــ الــــــبــــــشــــــري، وكــــــتــــــب ابـــــــــن رشـ
أال  الطبيعي  العقالني.  وكــان من 
تــثــمــر حــركــة نــهــضــة، تــفــتــقــر إلــى 
ــــى االنـــبـــعـــاث الــروحــي  مـــا يــدفــع إل
ــادي. واملــفــارقــة أن مــا أهملته  ــ واملـ
العربية  النهضة  ومكتبات  عقول 
هو ذاته ما سيكون أحد عناصر 
ــاء ونــهــضــة فـــي أوروبــــــــا، أي  ــيـ إحـ
التي  العربية  والفلسفات  الــعــلــوم 
كـــان لــهــا تــأثــيــر عميق عــلــى أبــرز 
رجــــال الــنــهــضــة األوروبــــيــــة؛ على 
ديكارت وبيكون وكوبرنيكوس .. 

ومن تبعهم.  

أظنّه الخميس اليوم

مظلومية القصة القصيرة

فرناندو  البرتغالي  للكاتب  الالطمأنينة  كتاب  العربي«، صدر مؤخرًا  الثقافي  »المركز  عن 
بيسوا )1888 - 1935( بترجمة المهدي أخريف. كان الكتاب قد صدر لنفس المترجم عن 
التطّور  ترسم  تأملية  يوميات  وهو   ،2008 عام  القاهرة  في  للترجمة«  القومي  »المركز 

الفكري للكاتب البرتغالي وضعها في عشرينيات القرن الماضي.

درس تاريخ  ُتعقد غدًا وبعد غد في »كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية« في فاس، ندوة 
واقع  حول  قراءات  المشاركون  يقّدم  المغربية.  الجامعة  في  وفلسفتها  العلوم 
أمزيل  حاتم  الندوة  في  المشاركين  من  اليوم.  عربيًا  وتدريسهما  والفلسفة   العلوم 

و سيساوي يوسف و محمد آيت حمو و محمد لشقر )الصورة(.

بعنوان  فكرية  ندوة  الجاري،  مايو  أيار/   7 إلى   5 من  تونس،  في  الفيالب«  »مختبر  ينّظم 
وعلوم  االجتماع  وعلم  الفلسفة  في  باحثون  فيها  يشارك  المعرفة  مجتمع  تحّوالت 
والمستقبل  المعرفة  مجتمع  المحاضرات  من  ولبنان.  والمغرب  تونس  من   االتصال 
التمثل  و  منصوري  نديم  لـ  اإللكتروني  االستحمار  و  ــصــورة(  )ال قيزة  بن  طاهر  لـ 

السوسيولوجي للهوية االفتراضية لـ نزيهة مصباح.

عن »منشورات ضفاف« و»منشورات االختالف« و»دار األمان« و»كلمة للنشر«، صدر مؤخرًا 
العمل  يحمل  الجبوري.  فليح  محمد  العراقي  للباحث  السيميائي  النقد  تجليات  كتاب 
عنوانًا فرعيًا في مقاربة السرد العربي القديم، حيث يعود إلى المدّونة األدبية التراثية 

بمنهجيات علم إنساني حديث. 

C

تونس ـ شوقي بن حسن

«؛  ــيٌّ
ّ
»األقــصــوصــة جنس أدبــي ســردي أقــل

 هـــذه الــعــبــارة الــتــي وردت فــي ورقــة 
ّ

لــعــل
التجريبية«  تقديم »امللتقى األول للقصة 
في تونس، تشير إلى شعور باملظلومية 
ادها عربيًا، مقارنة 

ّ
اب القصة ونق

ّ
لدى كت

بــالــروايــة أو الــشــعــر، ظــهــر فــي مــداخــالت 
املــشــاركــني فـــي الــتــظــاهــرة الــتــي انتظمت 
لــيــومــني فـــي »املــكــتــبــة املــعــلــومــاتــيــة« في 
تونس العاصمة، يومي 29 و30 نيسان/ 
ــاهـــرة مــجــمــوعــة  ــتـــظـ ــل. تـــضـــّمـــنـــت الـ ــ ــريـ ــ أبـ
مــن املــحــاضــرات، مثل »أجــنــاســيــة القصة 
الــــقــــصــــيــــرة« لـــعـــبـــد الــــــــــــرزاق الــــســــومــــري 
ــة  ــتـــجـــريـــب فــــي األقـــصـــوصـ ــر الـ ــاهــ ــظــ و»مــ
التونسية والفلسطينية« لبشير الجلجلي 
و»الـــتـــجـــريـــب فـــي األقـــصـــوصـــة الــعــربــيــة: 
مستوياته وأبـــعـــاده« لــألمــني بــن مــبــروك 
لألقصوصة«  األجناسية  املعايير  و»فــي 
املـــوازي«  و»الـــواقـــع  آيــت ميهوب  لـمحمد 
فــي الــقــصــة« لفتحي بــن مــعــّمــر وغــيــرهــا.  
ــم  ــاتـ ــتــــه، تــــــحــــــّدث الـــــبـــــاحـــــث، حـ ــلــــمــ فــــــي كــ
الــســاملــي، اســتــنــادًا إلـــى مــجــمــوعــة »حــرف 
ــــب، عن  الـــحـــاء« لــلــكــاتــب املـــصـــري بــــدر ديـ
والكتابة  الروائية  الكتابة  بني  الفروقات 
برت الرواية جنسًا 

ُ
األقصوصية حني اعت

حــــواريــــًا وبــولــيــفــونــيــًا بــحــســب بــاخــتــني، 
أما األقصوصة فهي جنس أحــادّي، هذه 
الرؤية بحسب الباحث تجعل األقصوصة 
طًا، إذ يؤّكد أن العناصر 

ّ
تبدو جنسًا ُمحن

الــفــنــيــة فــيــهــا ال تــبــنــى بــالــســرد فــحــســب، 
ولــكــنــهــا مــمــكــنــة بــاســتــرفــاد فــنــون أخـــرى 
مــثــل الــلــوحــة الــتــشــكــيــلــيــة او األغــنــيــة أو 

املسرح.
ــا الــبــاحــث، عــبــد الـــقـــادر الــعــلــيــمــي، فقد  أمـ
تــنــاول الــجــانــب املــفــهــومــي مــن التجريب، 
تــبــدو  فــــي األدب  الــــظــــاهــــرة  ــون هـــــذه  ــ ــ وكـ
النص  وأن  خصوصًا  للحداثة،  كــمــرادف 
الــقــواعــد  لسلطة  فــيــه  مــكــان  ال  التجريبي 

واالنسجام واملثال املسّبق.
مــن زاويــــة أخــــرى، تــحــّدث الــكــاتــب، سمير 
بــــن عـــلـــي املــــســــعــــودي، عــــن »األقـــصـــوصـــة 
حـــني تـــذهـــب إلــــى الــســيــنــمــا« مــشــيــرًا إلــى 
ينتقل بسهولة  الحكي  بأن  »نتخّيل  أننا 
إلــــى صـــــورة، غــيــر أن الــحــقــيــقــة غــيــر ذلــك 
تتغّير عند  للقصة  األساسية  فالعناصر 
االنتقال من وسيط إلى آخر«، باعتبار أن 
فضي إلى عوالم جديدة وليس 

ُ
األدوات ت

العربي  للكاتب  ينبغي  أنــه  إلــى  ص 
ُ
ليخل

ى موقفًا متعّددًا من الحداثة حيث 
ّ
أن يتبن

ــة واحـــــــدة، وكــل  ــداثـ تـــوجـــد حــــداثــــات ال حـ
منطقة في العالم لها حداثتها.

ــات، يـــــرّد املــســعــودي  ــظـ ــذه املـــالحـ ــول هــ حــ
بأن التجريب في الغرب تطّور مع تطّور 
على  األدب،  فــي  العلمي  والبحث  الــقــراءة 
عـــكـــس الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الــــــذي ظـــهـــر فــيــه 
الــقــراءة، هكذا  التجريب فــي ظــل انحسار 

جاء التجريب في وقت سيىء.

الكاتبني  مــن  لكل  امللتقى شــهــادتــني  ضــّم 
ــمـــر  ــلــــيــــمــــان وعـ ــد ســ ــ ــيـ ــ ــّيــــني، ولـ ــقــــصــــصــ الــ
ــن تــبــلــور  ــّدث عــ ــحــ ــيـــدي، الـــثـــانـــي تــ ــعـ الـــسـ
مسيرته،  خــالل  مــن  لــديــه  الكتابة  تجربة 
ــــرهــــا الـــســـاحـــة 

ّ
والـــــفـــــضـــــاءات الــــتــــي تــــوف

التونسية، أما سليمان فقد لفت في كلمته 
ينتبه  أن  الــعــربــي عليه  »الــكــاتــب  أن  إلـــى 
إلــى مــا وصــل إليه التجريب فــي العالم«، 
إذ يميل إلــى القول إن »كــل شــيء قيل في 
التقنيات  تــقــريــبــًا، وإن  الــقــصــيــرة  الــقــصــة 
كلها جّربت« معتبرًا أن الكثير مما يسّمى 

تجريبًا ليس سوى عمليات تكرار. 
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــــحــــّدث ســـلـــيـــمـــان عــن 
ضــــــــــــرورة الــــــوعــــــي بــــمــــعــــوقــــات الـــتـــلـــقـــي 
اب، معتبرًا أن 

ّ
والقطيعة بني القّراء والكت

محاولة استعراض العضالت أمام القارئ 
ــبــــاب هـــــذه الـــقـــطـــيـــعـــة، ويــــــرى أن  أحـــــد أســ
تجاوزها ممكن من خالل احترام الحكاية 

كشرط ضمن النصوص األدبية.

فقط الى معان جديدة كما يشير الى ذلك 
منهج امليديولوجيا.

ــال املــــحــــاضــــرات،  خـــــالل الـــنـــقـــاش الــــــذي تــ
تــحــّدث مــنــّســق املــلــتــقــى، الــنــاقــد رضـــا بن 
صـــالـــح، عـــن »الــقــصــة كــأصــل والــتــجــريــب 
كفرع محمول عليه«، وقد حاول من خالل 
مقارنات  يعقد  أن  األسئلة  مــن  مجموعة 
بــني القصة فــي أصولها األوروبــيــة وبني 
ــربــــي، وكــــذلــــك األمـــــــر مــع  ــعــ حــــضــــورهــــا الــ
العربية،  »األقصوصة  فـ  فيها،  التجريب 
ــن أقـــاصـــيـــص  ــ ــا مــ ــرهــ ــيــ ــا شـــــــأن غــ ــهــ ــأنــ شــ
الــشــعــوب والـــقـــومـــيـــات األخــــــرى، لـــم تجد 
محيدًا يحول دون وقوعها في التجريب«. 
يــتــســاءل بـــن صــالــح »هـــل كـــان الــتــجــريــب 
ــًا فــــــي إحــــــبــــــاط الــــقــــصــــة الـــعـــربـــيـــة  ــبــ ــبــ ســ
يـــكـــون  ال  أن  يـــمـــكـــن  ــا؟ وهــــــل  ــهــ ــقــــوطــ وســ
ألم  لكن  تجريبيًا؟  الــيــوم  العربي  الكاتب 
إلى  أكثر منه  التجريب إلى عبء  يتحّول 
إضافة، أي أقرب إلى ركض وراء موضة؟« 
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عنصر مفقود

مقطع من عمل لـ كوثر جالزي/ تونس، أكريليك على قماش، 100 × 100 سم

تيباري 
قنطور، 
المغرب، 65 
× 60 سم، 
2009

حروفية لـ إسماعيل راشفاند، إيران
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فلسطين المحتلة 

إندونيسيا

بنغالدش

ألمانيا

هونغ كونغ

يكابــد عشــرات األلــوف مــن العّمــال الفلســطينيني، أوضاعــا مزدوجــة مــن القمــع 
واالحتــال اإلســرائيلي، فهــم خاضعــون لاحتــال بوصفهــم مــن أبنــاء الشــعب 
الفلســطيني، كمــا يتعرضــون النتهــاكات متواصلــة واســتغال بشــع مــن قبــل 
إســرائيل علــى الحواجــز األمنيــة خــال محاولــة العثــور علــى أعمــال فــي املناطــق 
)جعفر اشتية/فرانس برس( املحتلة عام 1948.  

مســيرات آلالف النشــطاء والعّمال جابت مركز العاصمة جاكرتا التجاري، داعية 
الســلطات إلى تحســني ظروف العمل في البلد الذي يعاني ركودا اقتصاديًا كبيرا 
)جفري تارجان/األناضول( وتراجعًا في حجم الصادرات.  

مــن  ونقابيــون  نشــطاء 
العّماليــة،  االتحــادات 
دكا،  العامــة  فــي  يحتشــدون 
ظــروف  بتحســني  مطالبــني 
كرامــة  يحفــظ  بشــكل  العمــل 
األجــور  وزيــادة  املواطنــني، 
فــرص  مــن  املزيــد  وتوفيــر 
الفقــر  مــن  للحــد  العمــل 
)فرانس برس( والبطالة.  

اســتيقظت املــدن األملانيــة علــى مســيرات حاشــدة ملئــات ألــوف األشــخاص فــي عيــد العّمــال العاملــي، تنديــدا بسياســة 
املستشــارة األملانيــة أنجيــا ميــركل االقتصاديــة، وسياســات التقشــف وتدنــي األجــور، التي تســعى مــن خالها برلني 
)Getty/ألكسندر كورنير( وباقي دول االتحاد األوروبي إلى الحد من التضخم والعجز في امليزانيات الحكومية.  

اشــتباكات باأليــدي بــني عّمــال متظاهريــن وعــدد مــن املواطنــني في املنطقة التجارية وســط هونغ كونغ، خال املســيرات 
ل، فيمــا طوقــت الشــرطة املتظاهريــن وقامــت باعتقــال عــدد منهــم 

ّ
 الداعيــة للعدالــة االجتماعيــة وتحســني حقــوق العمــا

)Getty/الم يك في( الحقا.  

مناسبة
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رياضة

كتب الحارس 
العماني 
المخضرم علي 
الحبسي سطرًا 
جديدًا في 
مسلسل تألق 
الالعبين العرب 
مع األندية 
اإلنجليزية، 
بتتويجه بجائزة 
أفضل العب في 
صفوف فريقه 
ريدينغ.
وقد بدأ 
المسلسل مع 
الالعب المصري 
محمد النني 
بحصوله على 
جائزة أفضل 
العبي آرسنال 
شهر مارس، ثم 
جاء اإلنجاز األكبر 
للنجم الجزائري 
رياض محرز، 
والذي نال جائزة 
أفضل العب 
في الدوري 
الحبسي يواصل تألقه في المالعب اإلنجليزية )Getty(اإلنجليزي.

الحبسي وتتويج عربي

تسلم العب نادي ميالن املعتزل، باولو مالديني، 
 »One Club Man Award« أمس األحد، جائزة

او »العب النادي الواحد« التي يمنحها نادي 
أثلتيك بلباو لالعبني الذين قضوا مسيرتهم 

في فريق واحد. وحصل مالديني على الجائزة 
خالل استراحة مباراة أثلتيك بلباو مع ضيفه 

سيلتا فيغو. وأمام أكثر من 40 ألف مشجع سلم 
إريبار، أسطورة أثلتيك، وطفل يرتدي زي الفريق 

الباسكي، مدافع ميالن السابق الجائزة.

حطم املكسيكي ديبيد جارثيا رقمًا قياسيًا في 
موسوعة »غينيس« لصعوده ساللم برج على 

منت دراجة هوائية بمدينة خوريكيا التابعة 
لوالية كيريتارو. وأعلنت موسوعة »غينيس« أن 

جارثيا تمكن من صعود ساللم برج »خوريكيا 
تاورز« وعددها 3383 درجة، ليتجاوز بمعدل 244 
درجة الرقم القياسي السابق الذي حققه البولندي 

كريستيان هيربا )3139 درجة( في 2015 عندما 
ارتقى برج تايبيه 101 بتايوان. 

قالت تقارير صحفية، إن نادي بايرن ميونخ 
األملاني مهتم بالحصول على خدمات ميراليم 

بيانيتش، نجم روما اإليطالي، خالل االنتقاالت 
الصيفية املقبلة، وخاصة أن كارلو أنشيلوتي، 

حريص على ضم البوسني. ويتضمن عقد 
بيانيتش مع روما بنًدا يسمح لصاحب الـ26 عاًما، 

بفسخ العقد مقابل دفع 38 مليون يورو، في حني 
تتزايد الشكوك حول بقاء ستيفان الشعراوي، 

نظًرا لتردد روما في دفع 13 مليون يورو مليالن.

باولو مالديني 
يتسلم جائزة »العب 

النادي الواحد«

مكسيكي يدخل 
موسوعة »غينيس« 

بدراجة هوائية

بايرن ميونخ 
مهتم بنجم روما 

اإليطالي بيانيتش
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رياضة

مدرب طالئع الجيش 
يطمح للفوز مرة ثانية 

على الزمالك

راكيتيتش يعتبر الفوز أهم من التألق 
بالطريقة  يهتم  ال  إنــه  برشلونة  راكيتيتش العــب وســط  ايفان  الكرواتي  قــال 
التي يفوز بها فريقه بعدما تغلب على ريال بيتيس الذي لعب بعشرة العبني 
ــدوري االســبــانــي لــكــرة الــقــدم. وقــال  ــ 2-صــفــر ليقترب مــن االحــتــفــاظ بلقب ال
بــمــدى تألقنا طــاملــا نحقق  أهــتــم حقا  »أنـــا ال  بــلــوس  راكيتيتش ملحطة كــانــال 
الفوز«. وأضاف راكيتيتش »إذا كنت في صدارة الدوري ويتبقى جولتان يكون 
عليك الفوز بأي صورة«. وتابع »دائما نحن نريد إسعاد الجماهير بأدائنا. لكن 

اآلن يتعني علينا الفوز باللقب«.

تامبا يتعادل مع أيالندرز 
في إقصاءات دوري هوكي الجليد

بفضل هدفني من العبه تايلر جونسون فاز تامبا باي اليتنينغ على ضيفه 
نيويورك أيالندرز 4-1 في املباراة الثانية بينهما في املرحلة الثانية من األدوار 
اإلقصائية للقسم الشرقي في دوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية. وبهذا 
االنتصار يتعادل تامبا باي مع نيويورك أيالندرز 1-1 في النتيجة اإلجمالية 
املرحلة والتي تحسم على أســاس األفضل في سبع مباريات. وستقام  لهذه 

املباراة الثالثة بني الفريقني يوم الثالثاء املقبل في بروكلني بنيويورك.

أديليد يفوز بلقب دوري أستراليا بعد طول انتظار
توج أديليد يونايتد بلقب الدوري األسترالي لكرة القدم بعد طول انتظار أمس 
األحد اثر فوزه في املباراة النهائية على وسترن سيدني واندرارز 3-1 ليفشل 
واندرارز في حسم اللقب املحلي للمرة الثالثة. وصمد أديليد على ملعبه الذي 
كان ممتلئا عن آخره أمام محاوالت واندرارز للعودة في النتيجة خالل الشوط 
موسمي  نهائي  في  مرتني  الخسارة  بعد  باللقب  أديليد  يفوز  وبهذا  الثاني، 
مقابلة  في  أديليد  مهاجم  جيتي  بــروس  وقــال  و2009-2008.   2007-2006

داخل امللعب »أخيرا. لقد انتظرنا وقتا طويال«.

سيلتيك على وشك حسم الدوري
لكرة  االسكتلندي  املمتازة  الدرجة  دوري  بلقب  الفوز  تقريبا  حسم سيلتيك 
القدم بعدما فاز على هارتس 3-1 ليحافظ على الفارق الذي يفصله عن أبردين 
صــاحــب املــركــز الــثــانــي عند تسع نــقــاط قبل ثــالث جـــوالت مــن نهاية موسم 
املسابقة. وفاز أبردين على ضيفه مذرويل 4-1 ليؤجل احتفال سيلتيك بالفوز 
رسميا باللقب رغم أن املتصدر يتفوق عليه في األهداف بفارق 35 هدفا ما 

يعني تقريبا ضمانه االحتفاظ باللقب. وسيحل ابردين ضيفا على سيلتيك 
في األسبوع املقبل حيث يأمل الفريق الذي يقوده املدرب روني ديال في الحسم 
رسميا لتكون أفضل هدية وداع ملدربه قبل أن يترك الفريق في نهاية املوسم.

وسبق لسيلتيك الفوز بلقب الــدوري املحلي 46 مرة مقابل 54 مرة توج بها 
رينجرز منافسه األكبر.

بليسكوفا التشيكية تتقدم 
في بطولة مدريد للتنس

الــثــانــي من  ــدور  ــ ال إلـــى  املــصــنــفــة 13  بليسكوفا  كــارولــيــنــا  التشيكية  تــأهــلــت 
منافسات بطولة مدريد املفتوحة للتنس للسيدات أمس األحد. ففي الدور األول 
من البطولة فازت بليسكوفا على االسبانية لوردز دومينجيز لينو بمجموعتني 
متتاليتني بنتيجة 6-2 و6-1 لتضمن االستمرار في البطولة. وفازت الروسية 

انستاسيا بافليوتشنكوفا على األوكرانية ليسيا تسورينكو 6-2 و1-6.

نظريًا  مهمة سهلة  املــتــصــدر  األهــلــي  تنتظر 
ــام حـــرس الـــحـــدود عــلــى مــلــعــب املــكــس في  أمــ
اإلسكندرية، فيما سيكون الزمالك على موعد 
طالئع  يستضيف  حينما  صعبة،  مهمة  مــع 
الجيش على ملعب بتروسبورت في املرحلة 
السادسة والعشرين من الدوري املصري لكرة 

القدم. 
عــلــى ملعب املــكــس، يــحــل األهــلــي )56 نقطة( 
ضــيــفــًا ثــقــيــاًل عــلــى حــــرس الــــحــــدود صــاحــب 
املــــركــــز قـــبـــل األخــــيــــر )9 نــــقــــاط( فــــي مــــبــــاراة 
سهلة يأمل من خاللها الحفاظ على مسيرة 
ــًا نــحــو  ــارات املــحــلــيــة واملــــضــــي قـــدمـ ــتــــصــ االنــ
خــطــوة جــديــدة الســتــعــادة الــلــقــب الـــذي فقده 
املـــوســـم املـــاضـــي لــحــســاب غــريــمــه الــتــقــلــيــدي 
بــفــارق 11 نقطة.  الـــذي يتخلف عنه  الــزمــالــك 
ــان  ــه رمـــضـ ــهــــود نـــجـــومـ ــــي جــ ــلـ ــ ويـــفـــتـــقـــد األهـ
ــيـــل وأحــــمــــد حـــجـــازي  ــبــــري رحـ صــبــحــي وصــ
لـــإيـــقـــاف، وأحـــمـــد الــشــيــخ لـــإصـــابـــة، بينما 
املشاركة  مــن  رامـــي ربيعة  مــوقــف  لــم يتحدد 
بسبب إصابته بنزلة برد، وهو ما سيتسبب 
فـــي تــغــيــيــرات عـــديـــدة عــلــى تــشــكــيــلــة الــفــريــق 

الجزائر، عمان ـ العربي الجديد

انــتــهــت بــعــض الـــدوريـــات الــعــربــيــة وحسمت 
الــجــزائــر، وعرفت  املــعــركــة فيها، فــحــدد بطل 
هـــويـــة بـــطـــل الـــــــــدوري األردنـــــــــي الــــــذي شــهــد 
سلوكات غريبة من الجماهير، وذلك على إثر 

تتويج نادي الوحدات باللقب.

العودة إلى منصة التتويج
حصد اتحاد العاصمة لقب دوري املحترفني 
الجزائري لكرة القدم، قبل ثالث جوالت على 
-3( بنتيجة  انتصاره  بعد  البطولة  اختتام 
صــفــر( عــلــى فــريــق جــمــعــيــة وهـــــران صــاحــب 
العاصمة  اتحاد  نــادي  املركز األخير. وحقق 
باملسابقة  تاريخه  في  السابعة  للمرة  اللقب 
املحلية، بعدما رفع الفارق عن أبرز مالحقيه 
فــي سلم الــتــرتــيــب، شبيبة الــســاورة إلــى 14 
أمــام  مقابل  دون  بهدف  والـــذي سقط  نقطة، 
باللقب وصل  التتويج  سريع غليزان. وبعد 
الذي  اتحاد العاصمة إلى عدد األلقاب ذاتــه 
حققه كل من نادي وفاق سطيف ومولودية 

املدير  وحــذر  املاضية.  املباريات  في  املعتادة 
الفني لألهلي الهولندي مارتن يول الالعبني 
إلى  مشيرًا  املنافس،  بالفريق  االستهانة  من 
أن نتائجه في الدوري وحلوله في املركز قبل 
األخير ال يعني أنه فريق يسهل الفوز عليه، 
وهـــو مــا وضـــح خـــالل مــبــاراتــه املــاضــيــة أمــام 

الزمالك الذي تغلب عليه بصعوبة. 
ــاب بـــعـــض الـــالعـــبـــني مــثــل  ــيـ ــــول أن غـ وأكــــــد يـ
ــل لــــن يــســبــب أي  ــيــ صــبــحــي وحــــجــــازي ورحــ
يمتلك  أنــه  خصوصًا  الفني،  للجهاز  مشكلة 
البدائل وكل العبي الفريق على مستوى واحد 
وال يوجد العب بديل وآخر أساسي. وأوضح 
يول أنه شاهد أكثر من مباراة لفريق حرس 
الـــحـــدود قــبــل تــأجــيــل مــبــاراتــهــمــا فــي الــكــأس 
املاضي،  السبت  إقامتها  املقرر  كــان من  التي 
مؤكدًا على أن الحرس من الفرق الجيدة التي 
الفترة األخــيــرة وهــو ما  تطور مستواها في 

يزيد من صعوبة املباراة.
الزمالك   وعلى ملعب بتروسبورت، سيكون 
حــــامــــل الـــلـــقـــب )45 نـــقـــطـــة( عـــلـــى مــــوعــــد مــع 
حينما  االنــتــصــارات  ملــواصــلــة  صعبة  مهمة 

الــجــزائــر، حــيــث كـــان بــحــاجــة لنقطة واحـــدة 
فــقــط مـــن أصـــل 12، ويــبــقــى شــبــيــبــة الــقــبــائــل 

صاحب الرقم القياسي بالتتويج 14 مرة.
وأحرز وصيف بطل أفريقيا األهداف الثالثة 
في الشوط الثاني، عبر أسامة درفلو ومختار 
بن موسى ومحمد سوقار، خالل أقل من 20 
دقيقة، ليعود اللقب إلى خزائنه، بعدما توج 
املوسم املاضي وفاق سطيف. وعادت كتيبة 
املــــــدرب مــيــلــود حـــمـــدي لــســكــة االنـــتـــصـــارات 
بعدما فشل الفريق في تحقيق االنتصار في 
 55 إلــى  ورفــع رصيده  املاضيتني،  الجولتني 
نقطة من أصل 27 مباراة، واشتعلت املنافسة 

بشكل كبير على املركز الثاني.

الوحدات يتوج والجماهير تغضب
الــــوحــــدات عــلــى طريقتها  رفــضــت جــمــاهــيــر 
املحترفني  دوري  بــلــقــب  االحــتــفــال  الــخــاصــة 
األردنــــي لــكــرة الــقــدم، الـــذي حققه الــوحــدات، 
ــق بـــالـــهـــزيـــمـــة عـــلـــى يــد  ــريـ ــفـ بـــعـــدمـــا ســـقـــط الـ
ــاراة الــتــي  ــبــ الـــجـــزيـــرة بــنــتــيــجــة )3-1( فـــي املــ
ــيـــرة من  جــمــعــت الــفــريــقــني، فـــي الــجــولــة األخـ

مسابقة الدوري األردني.
ــي مـــألت  ــتــ ــــرت جـــمـــاهـــيـــر الــــــوحــــــدات الــ ــبـ ــ وعـ
مدرجات استاد عمان في العاصمة األردنية، 
الــفــريــق  الــشــديــد مــن ســـوء أداء  عــن غضبها 
عقب خسارته أمام الجزيرة وفوزه بالدوري 
املحلي بفضل هدية قدمها نادي البقعة الذي 
تمكن بدوره من الفوز على الغريم التقليدي 
ــلـــوحـــدات بـــهـــدف نــظــيــف. وغـــابـــت الــفــرحــة  لـ

 29( عشر  الثاني  الجيش  طالئع  يستضيف 
نقطة(. ويدخل الزمالك املباراة في حالة فنية 
الــتــي اجرتها  الــتــغــيــيــرات  بــعــد  غــيــر مستقرة 
اإلدارة على الجهاز الفني بقيادة األسكتلندي 
أليكس ماكليش برحيل الثنائي فرانك نوتال 
 مــكــانــهــمــا محمد 

ّ
ــل ــ ومـــوســـى الــحــبــشــي، وحـ

حلمي ومحمد صالح، وبات عبد الحليم علي 
مدربًا عامًا وجمال عبد الحميد مديرًا للكرة 

وإسماعيل يوسف رئيسًا لقطاع الكرة.
الجيش  طالئع  مواجهة  أن  ماكليش  ويـــدرك 
ستكون نقطة فاصلة في مشواره التدريبي، 
الفني كانت  التدخالت في جهازه  أن  خاصة 
الرحيل. ويأمل ماكليش  بهدف إجباره على 
املــبــاراة، إذا مــا أراد  فــي الحصول على نقاط 
اللقب  اإلبقاء على حظوظه في الحفاظ على 
الــفــارق إلــى 11 نقطة. ويفتقد  في ظل اتساع 
الحارس  أهمهم  نجومه  من  للعديد  الزمالك 
أحمد الشناوي وأيمن حفني وأحمد دويدار 
وعمر جابر لإصابة، وباسم مرسي لإيقاف. 
وسيخوض ماكليش املباراة بقوته الضاربة 
ــازم إمـــام  ــ حــيــث ســيــلــعــب مــحــمــود جــنــش وحـ
كوفي  محمد  والبوركينابي  طلبة  وحــمــادة 
وعـــلـــي جــبــر وطــــــارق حـــامـــد وأحـــمـــد تــوفــيــق 
مــعــروف يــوســف وأحــمــد حــمــودي ومــحــمــود 
ــبــــي إيــــمــــانــــول مــــايــــوكــــا. عــلــى  ــزامــ كـــهـــربـــا والــ
ــر يــأمــل املـــديـــر الــفــنــي للطالئع  الــجــانــب اآلخــ
طـــارق يحيي تــكــرار فـــوزه فــي مــبــاراة اإليـــاب 

بعدما فاز 3-2 ذهابًا.
)فرانس برس(

واالحتفاالت تمامًا على املدرجات التي كانت 
تستعد لالحتفال باللقب الخامس عشر الذي 
تحقق للوحدات، لكن العكس تمامًا هو الذي 
حـــدث، حينما رفــضــت الــجــمــاهــيــر االحــتــفــال 
السيء لالعبني والذي  األداء  باللقب في ظل 

تــســبــب بــســقــوط الــفــريــق ســـت مــــرات فـــي فخ 
الهزيمة محليًا كما خسر بشكل مفاجئ قبل 
أيام بسداسية أمام الحد البحريني في كأس 
االتحاد اآلسيوي. ورفعت جماهير الوحدات 
»األحذية« في وجه العبي الفريق الذين بدوا 

التتويج،  مــراســم  أيضًا خــالل  غير سعيدين 
في لقطة تناقلها العديد من مرتادي مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي املــخــتــلــفــة، فــي الــوقــت 
الـــذي خـــرج فــيــه العــبــو الـــوحـــدات مــن امللعب 
تحت إجــــراءات أمنية مــشــددة. وحـــاول قائد 
الــفــريــق عــامــر ذيـــب االحــتــفــال مــع الجماهير 
بالتوجه  وطالبته  رفضت،  ولكنها  باللقب، 
إلــى غــرف تبديل املــالبــس. وصـــرح ذيــب )36 
»بالطبع  تلفزيونية:  تصريحات  فــي  عــامــًا( 
هذا تتويج حزين، وعن سبب بكائه أضاف: 
»أبكي على األداء وما حدث اليوم من الصعب 

أن يتكرر في تاريخ الكرة األردنية.«
ونــجــح الـــوحـــدات فــي الــتــقــدم بــعــد 21 دقيقة 
من ركلة جزاء نفذها البرازيلي فرانسيسكو 
رودريغيز لكن فهد يوسف أدرك التعادل من 
ركلة حــرة فــي بــدايــة الــشــوط الثاني. وتمكن 
بــعــدهــا الـــجـــزيـــرة مـــن اســتــغــالل ســــوء حــالــة 
دفاع الوحدات، حني أضاف معتز صالحاني 
وصالح الجوهري هدفني آخرين في غضون 
الــجــزيــرة من  وبالتالي نجح  دقــائــق،  خمس 
املركز  في   2016-2015 الكروي  املوسم  إنهاء 
الـــرابـــع. وســجــل مــحــمــد نــاجــي هـــدف البقعة 
الــذي ضمن بقاء فريقه في دوري املحترفني 
وأهـــدى اللقب لــلــوحــدات. وحــصــل الــوحــدات 
على 38 نقطة من 22 جولة بواقع 11 انتصارًا 

وست هزائم وخمسة تعادالت.
يذكر أن نادي كفر سوم سقط لدوري الدرجة 
الثانية، ليرافق فريق األصالة بعد خسارته 

3-صفر أمام ذات راس.

تتويج اتحاد العاصمة في الجزائر والوحدات باألردناألهلي المصري في مهمة سهلة ولقاء صعب للزمالك
يسعى األهلي لتحقيق 

فوز جديد، فيما يعيش 
الزمالك وسط المشاكل 

لكنه يطمح لالنتصار

فاز اتحاد العاصمة بلقب 
الدوري الجزائري، في حين 
لم يسعد تتويج الوحدات 

األردني جماهيره

)Getty( األهلي يغيب عنه الكثير من األسماء المهمة

)Getty( جماهير أرسنال ُتطالب بالتغيير

)Getty( محمد نور نجم االتحاد العائد

)Getty( جماهير اتحاد العاصمة تحتفل بالتتويج

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

أنــقــذ الــنــجــم الــويــلــزي غــاريــث بيل 
فريقه ريال مدريد من تعثر جديد 
في بطولة الدوري اإلسباني، وذلك 
بعد أن سجل الهدف القاتل برأسه قبل عشر 
دقائق من نهاية املــبــاراة، لُيصبح بيل هداف 

أوروبا بالرأسيات.

بيل هداف الرأس
رفــــع غـــاريـــث بــيــل رصـــيـــده إلــــى 19 هـــدفـــًا في 
ــاراة، إذ سجل  ــبـ الـــــدوري اإلســبــانــي فـــي 21 مـ
ثمانية أهداف بقدمه الُيسرى، وهدفني بقدمه 
الُيمنى، في وقت سجل تسعة أهداف برأسه، 

بيل هداف 
الرأس

تسعة أهداف في الموسم

نستعرض عند نهاية أسبوع من خالل جولة في 
كل المالعب األوروبية والعربية، ونعرض أفضل 
الميادين،  التي حصلت في  إثارة  اللقطات  وأكثر 
والمواقع  الصحف  في  كبيرًا  حيزًا  واحتلت 

الرياضية

تقرير

الـــذي أصــبــح قــاتــاًل فــي الــكــثــيــر مــن املــبــاريــات 
التي لعبها.

يتفوق  بــرأســه  أهـــداف  بيل تسعة  وبتسجيل 
على هدافي البطوالت األوروبية وزمالئه في 
النادي »امللكي«، فكريستيانو رونالدو سجل 
ــــدوري،  ــداف بـــرأســـه فـــي بــطــولــة الــ ــ خــمــســة أهــ

أهــداف  أربعة  سجل  بنزيما  كريم  والفرنسي 
برأسه حتى اآلن.

في املقابل لم ُيسجل نيمار أي هــدف برأسه، 
وهــداف »الليغا« لويس سواريز سجل ثالثة 
أهداف برأسه، في حني أن األرجنتيني ليونيل 
ميسي سجل هدفًا واحدًا برأسه كان في اللقاء 

األخير ضد سبورتينغ خيخون.
ــي روبــــيــــرت  ــ ــانــ ــ بـــيـــنـــمـــا هــــــــداف الـــــــــــدوري األملــ
ليفاندوفسكي سجل ثالثة أهداف برأسه هذا 
أربعة  موللر سجل  تــومــاس  وزميله  املــوســم، 
ــداف بـــرأســـه، فـــي حـــني أن وصــيــف هــدافــي  ــ أهـ
الدوري أوباميانغ سجل أربعة أهداف برأسه 
في 30 مباراة. ويتفوق بيل على هداف الدوري 
إبراهيموفيتش  زالتـــان  السويدي  الفرنسي، 
الــــذي ســجــل 34 هــدفــًا فــي الــبــطــولــة، وهــدفــني 
فــقــط بـــرأســـه، فـــي حـــني أن وصــيــفــه الــفــرنــســي 

ألكساندر الكازيت سجل هدفني برأسه فقط.
ــزي ســــجــــل فـــــــاردي  ــيــ ــلــ ــجــ وفـــــــي الــــــــــــدوري اإلنــ
هــدفــني بـــرأســـه، وريــــاض مــحــرز أفــضــل العــب 
في »البريمييرليغ« هــدف واحــد، في حني أن 
هاريك كني سجل هدفًا واحدًا فقط، وسيرجيو 
أغـــويـــرو ســجــل خــمــســة أهـــــداف مـــن أصــــل 23 

هدفًا في الدوري اإلنجليزي.
الـــدوري اإليطالي  كما تفوق بيل على هــداف 
فــي تسجيل  الـــذي نجح  غــونــزالــو هيغوايني، 
ــه، فــــي حــــني أن وصــيــفــه  ــ ــرأسـ ــ هــــدفــــني فـــقـــط بـ
ــنـــي ديــــبــــاال لــــم ُيـــســـجـــل أي هـــدف  ــيـ ــتـ ــنـ األرجـ

مستعماًل الرأس خالل 32 مباراة.

مشاكل فينغر وغضب الوحدات
املوسم،  أرسنال اإلنجليزي هــذا  أزمــات  زادت 
التي  البطوالت  في معظم  متواضع  أداء  بعد 
شــــارك فــيــهــا، ويــنــافــس لــلــبــقــاء ضــمــن املــربــع 
ــا  ــ ــال أوروبـ الـــذهـــبـــي، املـــؤهـــل إلــــى دوري أبـــطـ
املوسم املقبل، وهو ما لم يعد يرضي جماهير 
برحيل  املطالبة  في  بــدأت  التي  »املدفعجية«، 
املدير الفني للفريق اللندني، الفرنسي أرسني 
فينغر. وبدأت جماهير أرسنال تطالب املدير 
الفني الفرنسي بالرحيل عن النادي، وهو ما 
ظهر بقوة فــي مــدرجــات ملعب اإلمــــارات قبل 
وخالل مباراة نورويتش سيتي في منافسات 
ــن الــــــدوري  الـــجـــولـــة الــــســــادســــة والــــثــــالثــــني مــ

اإلنجليزي لكرة القدم.
ورفــــــع قـــطـــاع كــبــيــر مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر الفـــتـــات 
تــطــالــب مـــدرب أرســنــال األســـطـــوري بالرحيل 
بنهاية املــوســم، وأنـــه لــم يعد لــديــه أي جديد 
يــقــدمــه مـــع الـــفـــريـــق، ومــــن األفـــضـــل أن يــرحــل 
ويترك الذكريات الجميلة للجماهير. وكتبت 

تيفو رائع لمحمد 
نور في مدرجات ملعب 

»الجوهرة«

)Getty( غاريث بيل ينقُذ ريال مدريد

الالفتات »شكرًا لك يا فينغر  الجماهير على 
ــان وقــت  ــات الــجــمــيــلــة، ولـــكـــن حــ ــريـ ــذكـ عــلــى الـ
و»رانييري  التغيير«،  وقــت  و»حـــان  الرحيل« 
في 9 شهور اقترب من لقب الدوري، وأرسنال 

في 12 عامًا ال يبحث إال عن مبررات الفشل«.
ــم يــفــز أرســـنـــال بــلــقــب الـــــدوري مــنــذ موسم  ولـ
أداء  مــوســم  كـــل  الــفــريــق  ويـــقـــدم   ،2004-2003
مميزًا قبل أن يتراجع أداؤه ويكتفي باملنافسة 
على أحد مراكز املربع الذهبي من أجل ضمان 

الظهور في املنافسات األوروبية.
فــي املــقــابــل رفــضــت جــمــاهــيــر الـــوحـــدات على 
ــال بــلــقــب دوري  ــفـ ــتـ طــريــقــتــهــا الـــخـــاصـــة االحـ

الــفــرحــة واالحـــتـــفـــاالت تــمــامــًا عــلــى املــدرجــات 
التي كانت تستعد لالحتفال باللقب الخامس 
عشر الذي تحقق للوحدات، لكن العكس تمامًا 
هـــو الــــذي حــــدث، حــيــنــمــا رفــضــت الــجــمــاهــيــر 
االحتفال باللقب في ظل األداء السيء لالعبني 
والــذي تسبب بسقوط الفريق ست مــرات في 
مفاجئ  بشكل  كما خسر  محليًا  الهزيمة  فخ 
البحريني في  الحد  أمــام  أيــام بسداسية  قبل 

كأس االتحاد اآلسيوي.
ــدات »األحــــذيــــة« في  ــوحــ ــعـــت جــمــاهــيــر الــ ورفـ
وجه العبي الفريق الذين بدوا غير سعيدين 
ــي لــقــطــة  ــ ــتــــويــــج، فـ ــتــ ــم الــ ــ ــراسـ ــ ــًا خــــــالل مـ أيــــضــ

املــحــتــرفــني األردنـــــي لــكــرة الـــقـــدم، الــــذي حققه 
الوحدات، بعدما سقط الفريق بالهزيمة على 
يــد الجزيرة )3 – 1( فــي املــبــاراة التي جمعت 
الــفــريــقــني، فـــي الــجــولــة األخـــيـــرة مـــن مسابقة 

الدوري األردني.
وعـــــبـــــرت جـــمـــاهـــيـــر الـــــــوحـــــــدات الــــتــــي مــــألت 
مــدرجــات اســتــاد عمان الـــدوري فــي العاصمة 
األردنية عمان، عن غضبها الشديد من سوء 
أداء الفريق عقب خسارته أمام الجزيرة وفوزه 
بـــالـــدوري املــحــلــي بفضل هــديــة قــدمــهــا نــادي 
البقعة الذي تمكن بدوره من الفوز على الغريم 
الــتــقــلــيــدي لــلــوحــدات بــهــدف نــظــيــف. وغــابــت 

التواصل  مواقع  مرتادي  من  العديد  تناقلها 
االجــتــمــاعــي املختلفة، فــي الــوقــت الـــذي خــرج 
فيه العبو الوحدات من امللعب تحت إجراءات 
ــاول قـــائـــد الــفــريــق عــامــر  ــ أمــنــيــة مـــشـــددة. وحــ
ذيب االحتفال مع الجماهير باللقب، ولكنها 
تبديل  غــرف  إلــى  بالتوجه  رفــضــت، وطالبته 

املالبس.
ــهـــدت قـــمـــة نـــصـــف نـــهـــائـــي كـــأس  ــــت شـ فــــي وقـ
ــادم الــحــرمــني الــشــريــفــني الـــســـعـــودي، لقطة  خــ
رائـــعـــة تــجــاه الــنــجــم الـــســـعـــودي مــحــمــد نـــور، 
ــعـــودي،  ــاد الـــسـ ــ ــــحـ قـــائـــد وأيــــقــــونــــة نــــــادي االتـ
والذي التقى نظيره النصر على ملعب مدينة 

املــلــك عبد الــلــه الــريــاضــيــة. وتــزّيــنــت مــدرجــات 
الجوهرة املشعة في هذه القمة، بتيفو ضخم 
رّحـــب بــعــودة األســـطـــورة الــســعــوديــة نـــور من 
اإليقاف، بعد صــدور قــرار براءته من تعاطي 
املنشطات، والــذي أوقــف بسببه فترة معينة، 
ــدم تـــنـــاولـــه مـــواد  قــبــل أن تـــؤكـــد الــتــحــالــيــل عــ

محظورة.
ــاد لــتــيــفــو ضخم  ــحــ ــّضــــرت جــمــاهــيــر االتــ وحــ
قبل املــبــاراة، حيث ُوضــع وُرســـم التيفو على 
املــدرجــات، ومــع دخــول مناصري الفريق إلى 
أرض امللعب رفعوا األوراق املوضوعة، ليظهر 

التيفو الرائع، الذي حمل رقم نور »18«.
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القاهرة ـ العربي الجديد

قــــــــــدمــــــــــت الـــــــبـــــــطـــــــلـــــــة املـــــــصـــــــريـــــــة 
نــورالــشــربــيــنــي نــفــســهــا كــمــعــجــزة 
جــديــدة فــي لعبة اإلســكــواش، بعد 
أن ســطــرت تــاريــخــا كــبــيــرًا فــي بــطــولــة الــعــالــم 
املاليزية  العاصمة  في  أقيمت  التي  للسيدات 
إلــى 30 أبريل  الفترة من 23  كواالملبور خــال 
كأصغر  اللقب  بتحقيقها  املــاضــي،  نيسان   /
العبة فــي تــاريــخ اللعبة محطمة رقــم ســوزان 
بـــاد  مــــن  ــبــــة  العــ وأول   ،1985 ــام  ــ عــ ديــــفــــوي 
النهائية  املــبــاراة  أن تغلبت في  الفراعنة بعد 
على املصنفة األولى اإلنجليزية الورا ماسارو 

.2/3
اللقب التاريخي غير املسبوق صعد بالبطلة 
املصرية إلى املركز األول في التصنيف العاملي 
حيث أنه خامس لقب لها في البطوالت التي 
شــاركــت فيها مــؤخــرا، وهـــو مــا قــفــز بــهــا إلــى 
صدارة التصنيف في سن مبكر، متفوقة على 

أساطير اللعبة.
وبمجرد فوزها باللقب توالت التهنئة لاعبة 
إقامة  عــن  نـــادي سبورتنغ  وأعــلــن  الصغيرة، 
حفل لتكريمها وصرف مكافأة مالية لها، فيما 
أعلن شقيقها عن عقد مؤتمر صحافي لشرح 
الرسمي  التكريم  بــخــاف  اإلنــجــاز،  تفاصيل 

بطلة العالم 
نور الشربيني

بطولة  منافسات  في  تاريخيًا  إنجازًا  الشربيني  نور  الشابة  الالعبة  حققت 
قمة  على  وتتربع  باللقب،  تتوج  مصرية  أول  لتصبح  لإلسكواش  العالم 

تصنيف العبات اإلسكواش حول العالم في سن مبكرة للغاية

3031
رياضة

تقرير

مــن قبل وزارة الــشــبــاب والــريــاضــة واالتــحــاد 
املــصــري لــإســكــواش، وذلــك عرفانا باإلنجاز 

التاريخي الذي حققته الاعبة املصرية.
وحــاوة االنتصار الكبير جاءت من صعوبة 
قوية وعنيدة  أمــام منافسة  النهائية  املــبــاراة 
تــقــدمــت فـــي أول شــوطــن قــبــل أن تــعــادلــهــمــا 
إلــى شــوط خامس  ليحتكما  املصرية  البطلة 
ــدارة.  ــازت بـــه 11 /8، لــتــحــســم الــلــقــب عـــن جــ فــ
وكانت النجمة املصرية قد صعدت إلى املباراة 
النهائية على حساب مواطنتها نوران جوهر 

في منافسات نصف نهائي البطولة العاملية.
ــــت الـــنـــجـــم املـــصـــريـــة فــــي تــصــريــحــات  ــربـ ــ وأعـ
صحافية بعد املباراة النهائية عن سعادتها 
بهذا االنتصار الكبير، وأكدت أنها ال تصدق 
حتى اآلن أنها فازت ببطولة العالم، وأصبحت 
املصنفة األولى عاملية في وقت واحد، متوجهة 
بالشكر إلى مدربها ونجم اإلسكواش السابق 

عمرو شبانة، الذي ساندها بقوة طوال اللقاء.
وتـــابـــعـــت الـــنـــجـــمـــة املـــصـــريـــة الـــشـــابـــة قــائــلــة 
»تــوقــعــت الــهــزيــمــة فــي الــلــقــاء بــعــدمــا تــأخــرت 
النتيجة بشوطن، ولكن شبانة ساندني  في 
حــتــى الــنــهــايــة، وطــالــبــنــي بــالــتــركــيــز مــن أجــل 
نتيجة  إلــــى  الــنــظــر  دون  أداء  أفـــضـــل  تــقــديــم 
للتو، وهذا  بــدأت  املباراة  أن  املباراة، واعتبار 
والعودة  أفضل  أداء  تقديم  على  ما ساعدني 

في اللقاء وحصد اللقب«.
ونـــور الشربيني – 20 عــامــا - هــي أول العبة 
مــصــريــة تــصــل إلـــى نــهــائــي بــطــولــة بريطانيا 
املــفــتــوحــة عــلــى مــــدار تــاريــخــهــا الــــذي يــمــتــد لـ 
ــا فـــي نــصــف الــنــهــائــي  120 عـــامـــا بــعــد فـــوزهـ
علي مواطنتها رنيم الوليلي 3/1 وهي أيضا 
أصغر العبة وثاني املصريات الاتي تتوجن 
ــي نـــيـــويـــوك بـــالـــواليـــات  ــال فــ ــ ــــطـ بـــبـــطـــولـــة األبـ
األصــول  ذات  األميركية  حساب  على  املتحدة 
ــدا صــبــحــي، الــتــي أطـــاحـــت في  ــانـ املــصــريــة أمـ
البطولة نفسها باملصريتن جوهر والوليلي، 
النهائية بعد  املباراة  بفوزها عليها 1/3 في 
مشوار تضمن الفوز على املكسيكية سامانثا 
تـــيـــران واملـــصـــريـــة مـــريـــم مــتــولــي والــفــرنــســيــة 

كاميل سيرم واملاليزية نيكول دافيد .
ومع إشراقة عام 2016  نالت البطلة املصرية 
بالتجنيس  أميريكيا  عــرضــا  رفــضــت  الــتــي   -
والـــدراســـة هــنــاك - شــرف أن تــكــون أول العبة 
مصرية تفوز بلقب بطولة بريطانيا املفتوحة 
بتغلبها في املباراة النهائية على مواطنتها 

نوران جوهر.
العـــبـــة نـــــادي ســبــورتــنــغ الـــســـكـــنـــدري - الـــذي 
انتقلت له مؤخرا بعد مماطلة نادي سموحة 
ــن مـــوالـــيـــد األول من  فـــي تــجــديــد عــقــدهــا - مـ
نوفمبر/ تشرين الثاني 1995، بدأت حكايتها 
مــع اإلســـكـــواش مــن ســنــوات عــمــرهــا األولــــى ، 
تذهب  كــانــت  عندما  الــرابــعــة  فــي  وبالتحديد 
مع شقيقها عمر للتدريبات، وتعلقت باللعبة 
وتدربت على سبيل التسلية وتضييع الوقت 
في األجازات الصيفية، مثل الكثير من األطفال 
الذي يختارون طريق الرياضة الستثمار وقت 
الجميع،  نظر  لفتت  موهبتها  أن  إال  الــفــراغ، 
وبـــــــدأت تــــشــــارك فــــي الـــبـــطـــوالت املــحــلــيــة فــي 
بطولة  أول  وحققت  املختلفة  السنية  الفئات 
وعــمــرهــا ســبــع ســـنـــوات، وتــصــاعــدت األحـــام 
عــام 2007 حتى فازت  الدولية  البطوالت  إلــى 
بــبــطــولــة بــريــطــانــيــا املــفــتــوحــة تــحــت 13 سنة 
الحادية عشرة من عمرها، وعندما  وهي في 
وصلت إلى سن الثالثة عشرة تم ضمها إلى 
بطولة  في  للمشاركة  سنة   19 تحت  منتخب 
العالم، وحصلت على اللقب لتواصل مسيرة 
وبالطبع  اللعبة،  منافسات  في  املبكر  التألق 
البطولة حيث كسرت  في  كانت أصغر العبة 
رقم نيكول دافيد التي حصلت على البطولة 
بــذلــك أصــغــر العبة  وعمرها 16 ســنــة، لتكون 
في كل الرياضات العاملية تحصل على بطولة 
فـــي هــــذا الـــســـن. وفــــي عــــام 2012 وصــلــت إلــى 
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رنيم الوليلي... ثاني 
مصرية تتوج ببطولة 

األبطال في نيويورك

تشاكر يدير مباراة بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد
يدير الحكم التركي جونيت تشاكر مباراة إياب 
بايرن  بــن  ــا  أوروبــ أبــطــال  نهائي دوري  نصف 
ميونخ األملاني وأتلتيكو مدريد غداً الثالثاء على 
الــذي يكمل  أرينا«. وكــان تشاكر  »أليانز  ملعب 
قد  املقبل 40 عاما،  الثاني  نوفمبر/تشرين  في 
أدار الــثــالثــاء املــاضــي املــبــاراة الــتــي جمعت بن 
أن  إلــى  ريــال مدريد ومانشستر سيتي. يشار 
البافاري  الفريق  على  فاز  الــذي  مدريد  أتلتيكو 
لم  ملعبه،  الــذهــاب، على  لقاء  فــي  بهدف نظيف 
الحكم  إدارة  مــبــاراة تحت  أي  لــه خــوض  يسبق 
ــيــة مـــن الــبــطــولــة  الـــتـــركـــي خــــالل الــنــســخــة الــحــال

األوروبية.

برشلونة يعلن إصابة الحارس التشيلي برافو 
التشيلي، كالوديو برافو،  له إصابة حارسه  أعلن نادي برشلونة اإلسباني في بيان 
في العضلة النعلية بالساق اليمنى، لكنه لم يكشف عن الفترة التي سيغيب فيها عن 
لها  التي خضع  الطبية  الفحوصات  أن  البيان  في  الكتالوني  النادي  وأوضــح  املالعب. 
برافو األحد بّينت إصابته في العضلة النعلية، لكن دون تحديد الفترة التي سيحتاجها 
للتعافي من اإلصابة وعّما إذا كان سيغيب عن مواجهة اسبانيول في دربي كتالونيا 
األحد القادم على ملعب كامب نو. وأكد أطباء الجهاز الطبي للبرسا أن »عودته للمالعب 

في املباريات القادمة ترتبط بمدى تطور حالته«.

جماهير بوكا والسجن في باراغواي
طالبت النيابة العامة في باراغواي بسجن ستة من 237 مشجعًا لفريق بوكا جونيورز 
مباراة  قبل  األســبــوع  نهاية  وقعت  أعمال شغب  عقب  عليهم  القبض  تم  األرجنتيني 
الفريق األرجنتيني وفريق سيرو بورتينيو في ثمن نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس. 
وأدانت النيابة العامة الباراجوائية ستة من جمهور الفريق األرجنتيني بارتكاب جرائم 
تكدير السلم العام وأفعال يعاقب عليها القانون، ويبرز من بن الستة متهمان اثنان 
سبق منعهما من دخول ملعب البومبونيرا، معقل بوكا جونيورز في بوينوس أيرس 

بسبب وقائع عنف أيضا.

غاسول: ال أعتقد أن إسبانيا ستحرم 
من المشاركة في دورة ريو

قال العب كرة السلة اإلسباني باو غاسول إنه 
ال يعتقد أن األمور ستصل بن االتحاد الدولي 
للعبة وبــــالده بــحــرمــان األخــيــرة مــن االشــتــراك 
الصيف.  بريو هذا  األوليمبية  األلعاب  في دورة 
وقــال غــاســول عقب مؤتمر فــي لــوس أنجليس 
لــلــمــؤســســة الــتــي تــحــمــل اســمــه »أنـــظـــر لــأمــور 
بــتــشــكــك وهــــــدوء. أعــتــقــد أن الــقــســم األوروبـــــي 
بــاالتــحــاد الـــدولـــي لــلــعــبــة )فــيــبــا( يــتــخــذ موقفا 
عـــدائـــيـــا، حــيــث يـــرغـــب فـــي مــعــاقــبــة االتـــحـــادات 
الوطنية على ما تفعله مع أنديتها. بالنسبة لي 
هذا األمر ال يبدو عــادال. ولكن ال أعتقد أن ذلك 

سيصل ملرحلة الحرمان« من اللعب في ريو«.

أونيبرسيداد بطًال للدوري التشيلي بعد غياب 5 أعوام
توج فريق أونيبرسيداد كاتوليكا بلقب بطل الدوري التشيلي مرحلة )كالوسورا( بعد 
فوزه على فريق أوداكــس إيتاليانو 2-1 خالل املباراة التي جمعت بينهما في الجولة 
الـ15 من البطولة. فبعد خمسة أعوام من غياب اللقب، عاد أونيبرسيداد كاتوليكا لرفع 
الكأس من جديد، في ظل سقوط فريق أوهيجينز املرشح األوفــر حظا أمام منافسه 

أونيبرسيداد دي كونسيبسيون.

فافرينكا سعيد بعودة نادال
يقدمه  الـــذي  الــرائــع  األداء  فافرينكا  ستانيسالس  الــســويــســري  التنس  العــب  امــتــدح 
اإلسباني رافائيل نادال على املالعب الترابية هذا العام وتتويجه ببطولتي مونت كارلو 
األسابيع  يلعب خــالل  الــرائــع مشاهدة كيف  مــن  أنــه سيكون  إلــى  وبرشلونة، مشيرا 
القادمة في مدريد وروما وباريس. وقال فافرينكا، املصنف الرابع عامليًا، الذي سيدافع 
العام  الــذي يحمله من روالن غــاروس  الغراند سالم  الفرنسية عن لقب  العاصمة  في 
املاضي »رافا لعب بشكل رائع في مونت كارلو وبرشلونة. لعب بالشكل الجيد الكافي 
للفوز باللقبن، لذا سيكون من الرائع مشاهدته كيف يلعب في األسابيع الثالثة القادمة 
بمدريد وروما وباريس«. لكنه لم ينس أيضا الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والذي قال 

إنه »الالعب رقم واحد« بالنسبة له.

توج صحبتهم بلقب كأس مصر موسم 1996-1997. وفي 
عـــام 1998 انــضــم أحــمــد حــســن إلـــى نـــادي كــوكــالــي سبور 
التركي، وبقي هناك عامن حتى لعب موسم 2001-2000 
لصالح نادي دينيزليسبور، وفي عام 2001 انتقل إلى نادي 
ثم   ،2003 حتى  رفقتهم  وبقي  التركي  غنتشليربيرليغي 
لعب لصالح نادي بشكتاش التركي، وبقي هناك 3 مواسم 
يبدأ مغامرة جــديــدة مع  أن  املحلية، قبل  الــكــأس  لقب  حقق 
الــدوري  البلجيكي والـــذي حصد معه لقب  أنــدرلــخــت  نــادي 

البلجيكي والكأس املحلية والسوبر البلجيكي.
األهلي  لنادي  أحمد حسن  انضم  في موسم 2009-2008 
املصري، وبقي معه حتى عام 2011، حن استغنى النادي 
عــن خــدمــاتــه، رغـــم أنـــه تـــوج معهم بلقب الــــدوري املــصــري، 
والــســوبــر املــحــلــيــة، إضــافــة إلـــى لــقــب دوري أبــطــال أفريقيا 
والــســوبــر الــقــاري، ورغـــم تقدمه فــي الــســن قــرر االنضمام 

بلقب  معهم  وتــوج   2011-2010 موسم  في  الزمالك  لنادي 
بــدأ مسيرته مع  الــدولــي  الصعيد  كــأس مصر 2013. على 
منتخب مصر في عام 1995، وسنة 1998 قاد بالده للتتويج 
أفريقيا، حن سجل هدفًا رائعًا ببروكينا  أمــم  بلقب كــأس 
فــاســو، بــعــد مـــرور ثـــالث دقـــائـــق، وانــتــظــر بــعــدهــا حــســن 8 
حــن حقق  األفريقية،  التتويج  إلــى منصات  ليعود  ســنــوات 
أبو  الذهبي مع  الجيل  اللقب لثالث مناسبات متتالية، رفقة 
تريكة، ومتعب، والحضري، ووائل جمعة، واملحمدي ومحمد 
زيـــدان، وعــمــرو زكــي وحسني عبد ربــه، ومجموعة أخــرى 
الوطني حسن  املـــدرب  مــع  املميزين، ال سيما  الالعبن  مــن 
شحاته، وإحدى التتويجات كان لها طعم خاص، ألنها جرت 
اعتزاله  أعلن  العام 2013  من  نوفمبر   30 وفــي  في مصر. 
كرة القدم، وهو أكثر العبي منتخب مصر والدول األفريقية 

مشاركة مع منتخب بالده، حيث خاض 184 مباراة.

حسين غازي

أنجبت الكرة املصرية الكثير من الالعبن الكبار، على غرار 
أبو تريكة وعصام الحضري ووائــل جمعة وغيرهم  محمد 
كثر، لكن نجم اليوم هو أحمد حسن، والذي دافع عن ألوان 
املنتخب لفترة طويلة وحمل شارة قيادته.  في يوم 2 مايو/ 
أيار من العام 1975 باملنية ولد الالعب املصري، وبدأ مسيرته 

في عالم الساحرة املستديرة مع مركز شباب مغاغة.
التحق  ومنه  أســـوان،  نــادي  إلــى   1994-1993 موسم  انتقل 
إلــى حن  ينل فرصة حقيقية  لــم  األوملــبــي، ولكنه  باملنتخب 
تــســلــم الــهــولــنــدي رود كــــرول املــهــمــة، وتــنــقــل بــعــدهــا أحــمــد 
النادي اإلسماعيلي،  حسن بن عــدة فــرق، فحط رحاله في 
بــالــفــوز على  الـــدراويـــش ســاعــد فريقه  وفــي لقائه األول مــع 
وكذلك  األفريقية،  البطولة  فــي  التونسي  الرياضي  الترجي 

أحمد حـسن

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
نجم مصري كبير 

قدم لمنتخب 
بالده الكثير

نور الشربيني 
خالل المباراة 
النهائية )محمد 
رسفان/فرانس 
برس(

بريطانيا،  بلقب  التتويج  الشربيني قد نجحت قبل شهرين في  نور  كانت 
لقب  تحمل  التاريخ  في  العبة  أصغر  ثاني  المصرية  النجمة  لتصبح 
بريطانيا، وهي التي تبلغ من العمر 20 سنة و4 أشهر و26 يومًا، في حين 
تعتبر العبة االسكواش النويزيالندية سوزان ديفوي أصغر العبة ظفرت 

باللقب في سنة 1984، وكانت حينها بعمر 20 عامًا و3 أشهر و7 أيام.

أصغر العبة وأرقام قياسية

وجه رياضي

وخسرت  املفتوحة  بريطانيا  بطولة  نهائي 
فـــــازت بلقب  ــد. وفــــي 2013  ــيــ نــيــكــول دافــ مـــن 
جــريــن ويــتــش املــفــتــوحــة بــالــواليــات املــتــحــدة 
األميريكية. وحصلت على جائزة أفضل العبة 

صاعدة بالعالم عامي 2009 و2012.
وحـــصـــدت الــبــطــلــة الــصــغــيــرة – الــتــي تـــدرس 
الجمهورية  بــطــوالت   - العربية  باألكاديمية 

3-2 فــى نــصــف الــنــهــائــي قــبــل أن تخسر أمــام 
الثالثة  املــصــنــفــة  مـــاســـارو  الورا  اإلنــجــلــيــزيــة 
عامليا في ذلك الوقت 3-2 لتصل إلى التصنيف 

الخامس عامليا.
ــا اإلصــــابــــة فــــي عــضــلــة الـــحـــوض،  ــهــ ــاردتــ وطــ
وابــتــعــدت عــن الــتــدريــبــات مــا يــقــارب الــثــاثــة 
شـــــهـــــور، وخـــــســـــرت نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 

لــجــمــيــع املــــراحــــل الـــســـنـــيـــة، وفـــــــازت بــبــطــولــة 
أنها  مــن  بالرغم   2009 عــام  للناشئات  العالم 
ــام 2011  كـــانـــت املــصــنــفــة 212عـــاملـــيـــا. وفــــي عــ
وصلت للمركز 34 قبل أن تفوز ببطولة العالم 
بطولة   وفــي  و2014.   2012 عــامــي  للناشئات 
الــعــالــم بــمــالــيــزيــا عـــام 2013 حــقــقــت املــفــاجــأة 
دافيد  نيكول  املاليزية  الــعــالــم  بطلة  وهــزمــت 

أمـــام العــبــة سبورتنغ  عـــام 2014  لــلــنــاشــئــات 
حبيبة محمد 3-2، وشاركت في بطولة أميركا 
املفتوحة وفازت باملركز الثاني بعد املاليزية 
نيكول دافــيــد ، ثــم شــاركــت فــي بطولة العالم 
عام  األول  كــانــون  فــي ديسمبر/  بكندا  للفرق 
2014 وحـــصـــلـــت مــــع زمـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى املـــركـــز 

الثالث.

سجل النجم الجزائري إسالم سليماني هدفن قاتلن ساهم من خاللهما في تحقيق 
فريقه سبورتينغ فوزًا كبيرًا على بورتو، ليضمن وصافة الدوري البرتغالي عن جدارة 
واستحقاق. ونجح سليماني في تسجيل الهدف األول عند الدقيقة 23، بعد أن تلقى كرة 
الــذي مــرر كــرة ذهبية بن املدافعن، ليظهر سليماني  عرضية من زميله جــواو ماريو، 
كاسياس.  إيكر  الكبير  اإلسباني  الحارس  في شباك  الكرة  وُيتابع  الخلف،  من  املندفع 
الجزاء،  إلى داخل منطقة  إثر كرة عرضية  الثاني لسليماني وسبورتينغ  الهدف  وجاء 
خطفها سليمان برأسه بطريقة صاروخية، ليسكن الكرة في شباك الحارس كاسياس.

صورة في خبر

هدفا سليماني
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سوسة
مدينة تونسية يسكنها البحر

ميسون شقير

سوسة التونسية، مدينة يسكنها 
الـــبـــحـــر بـــكـــل زرقــــتــــه، يــســكــن لـــون 
بيوتها، األبواب والشبابيك. وهي 
املدينة التي يسكن البحر بكل سعته، عيون 
قلوب  يسكن  مثلما  ومبدعاتها  مبدعيها 
نــاســهــا الــطــيــبــن، هــي أيــضــا املــديــنــة، التي 
والطويلة  الناعمة  شواطئها  برمال  تدخل 
إلــى روح البحر األبــيــض املــتــوســط  مثلما 
دخلها الفينيقيون القادمون من السواحل 
ــلــــوا إلــيــهــا كـــل مـــا جــمــعــوه  الـــســـوريـــة وأدخــ
ــوة فـــي تــســخــيــر هــذا  ــون وقــ مـــن مـــعـــارف ولــ
ــــواج  الــبــحــر الـــعـــمـــاق، فــهــي مـــا تــقــولــه األمـ
لـــلـــصـــخـــور فـــــي كـــــل لـــحـــظـــة كـــــي تـــذكـــرهـــا 
بماضيها املطل من قاعها الرومانية ومن 
العريقة،  اإلسامية  ومساجدها  أســوارهــا 
أجمل شواطئ متوسطية  وبحاضرها في 
وبأجمل املنتجعات والفنادق لتشكل مدينة 
املذهل  املشهد  هــذا  بكل  التونسية  سوسة 
والتي  التونسي،  املتوسطي  الساحل  درة 
يشكل النخيل، الذي يشهق بكل شوارعها 
ســفــيــرا أخــضــر بـــن زرقــــة الــبــحــر واألرض 
والسماء. يعود تأسيس سوسة إلى ما قبل 

)Getty( تستقبلك سوسة بشواطئ نديّة وتنقلك إلى مدينة حبلى باألسرار والتاريخ

املياد بـ 9 قرون، وهناك مصادر ترى أنها 
الفينيقيون  جاءها  خلت،  قرنا  لـــ27  تعود 
على سفنهم األولــى في القرن التاسع قبل 
املياد، وقد نشط  الفينيقيون تجاريا في 
حوض البحر األبيض املتوسط، وهيمنوا 
، ال سيما على  فيه  البحرية  التجارة  على 
ســواحــلــه الــجــنــوبــيــة وقــــد أغــرتــهــم قــوتــهــم 
بغزو رومـــا. بيد أن الــرومــان هــم مــن أنهوا 
ســـيـــطـــرة الـــفـــيـــنـــيـــقـــيـــن واحــــتــــلــــوا تـــونـــس 
واستمروا في استخدام سوسة ومينائها 

في أعمالهم العسكرية والتجارية. 
لقد شهدت سوسة خال الفترة الرومانّية 
أهــّم  نــمــّوا كبيرا مّما جعلها تبرز كــإحــدى 
املدن األفريقّية. ولم تعرف املدينة أي حدث 
ممّيز خال الفترة الوندالّية أو البيزنطّية 
الفاتحن  طردتهم جميعا جحافل  أن  إلــى 
ــانـــي  ــثـ ــلــــمــــن. وفـــــــي الـــــقـــــرن الـ الـــــعـــــرب املــــســ
األغالبة تحقيق  استطاع  والثالث هجري، 
في  السلم  وإحـــال  البحر  على  سيطرتهم 
الـــبـــاد. واخــــتــــاروا ســـوســـة لــتــكــون قــاعــدة 
بــحــرّيــة نــظــرا لــقــربــهــا مـــن الـــقـــيـــروان. وفــي 
821 ميادية، خّصها   / هـجرية   208 سنة 
ــادة الــلــه األّول، بقصبة  األمــيــر األغــلــبــي، زيـ
أو أرض محددة تضّم الرباط ودار صناعة 

السفن وقد أحيطت جميعها بسور سوسة 
الشهير، كما أنه كان قد جعل فيها حامية 
عسكرّية. وبذلك كانت سوسة سنة 212 هـ 
/ 827م نقطة انطاق لفتح صقلّية، فاحتّد 
النزاع بن األغالبة والبيزنطين نتج عنه 
هــجــمــات بـــحـــرّيـــة عـــديـــدة ومـــتـــكـــررة، مــّمــا 
دفــع باألغالبة األوائــل إلــى تعزيز قدراتهم 
الدفاعّية. فشّيد األمير األغلبي، أبو عّباس، 
سنة 230 هـ / 844 م قصبة جديدة وعديد 
الــربــاطــات والــتــي تعد حــالــة مميزة ملدينة 
ــبــــارة عــــن أمــــاكــــن قــاعــيــة  ســــوســــة، فـــهـــي عــ
معدة للعبادة والتعليم وملراقبة السواحل 
وحـــمـــايـــتـــهـــا، ومـــــن أشـــهـــرهـــا قـــصـــر ســهــل 
وقصر الطوب املمتدان على طول الساحل 
ــي مـــحـــيـــط املــــديــــنــــة ملــــراقــــبــــة األســــطــــول  ــ وفــ
ــذار الــســّكــان بــكــل األخــطــار  ــ الــبــيــزنــطــي، وإنـ
بآثار  املدينة تحتفي  تــزل  لم  املحّدقة بهم، 
من  زائرها  اإلسامية  وتمسك  حضارتها 
الكبير«،  »الــجــامــع  إلــى  لتأخذه  وقلبه  يــده 
الواقع  في قلب املدينة، والذي تم تأسيسه 
منذ القرن الثاني الهجري إذ بناه األغالبة 
ــارة تــعــلــيــمــيــة بــــــارزة يـــقـــدم إلــيــه  ــنـ وبـــقـــي مـ
الطاب من كامل باد املغرب واألندلس. ثم 
ستأخذ زائــرهــا أيــضــا إلـــى  متحفها الــذي 

يضم شواهد على كل مراحلها التاريخية، 
بما فيها أيضا من لوحات فسيفساء تعد 
مــن أجــمــل وأقــــدم لــوحــات الــفــســيــفــســاء في 
العالم، أشهرها لوحة األسطورة امليدوسا 

بشعرها الطويل.
وستخبر ســوســة زائــرهــا عــن عـــدة أســمــاء 
أخرى لها، وهي أسماء عائدة للحضارات 
ــقـــرن  ــيـــت  فــــي الـ ــمـ ــقـــد سـ ــا، فـ ــهـ ــرتـ ــبـ ــتــــي عـ الــ
ــم  هـــدرومـــاتـــوم  ــيـــاد بـــاسـ الـــتـــاســـع قــبــل املـ
اخــتــاره  الـــذي  االســـم  وهـــو   )hadrumetum(
لــهــا الــفــيــنــيــقــيــون، وبـــعـــدهـــا عـــرفـــت بــاســم  
جوستينا وهو اسم اإلمبراطور الروماني 

الذي احتلها.  
ثــم ســوســة )املــحــروســة( وهــو االســـم الــذي 
استعمله املسلمون، واملرّجح أنه من أصل 
 عدة أماكن تحمل نفس 

ّ
أمازيغي، حيث أن

االســــــم، مــثــل ســـوســـة فـــي لــيــبــيــا وســـوس  
التونسية هو  املــغــرب. ويبقى سوسة  في 
اســم ملدينة مــن قــاع وربــاطــات ومساجد 
وأسواق شعبية مدهشة، تحتفي بزائرها 
الــــــذي يــعــبــر فــــي حــــــارة الــــســــوق الــضــيــقــة 
املــســقــوفــة لــتــهــديــه عــطــر الــجــلــد الطبيعي 
ــرق عــلــى  ــ ــطــ ــ الـــــــــذي تـــصـــنـــعـــه، وصـــــــــوت الــ
املشوي،  الخزف  النحاس وجمال صناعة 
الذي يصل ألول معرفة لإلنسان بالفخار. 
سوسة هو اسم املدينة التي تنشد الثقافة 
أصــوات  خــال  مــن  العظيم  نشيدها  فيها 
ومثقفاتها،  ومثقفيها  وكاتباتها  كتابها 
ومــــن خــــال املـــهـــرجـــانـــات الــثــقــافــيــة الــتــي 
تــنــمــو وتـــزدهـــر فــيــهــا كـــل عـــام ومـــن خــال 
التونسي بياسمن  الشعب  أنجزها  ثورة 
روحه، وسيدافع عنها بكامل البحر الذي 

يسكنها.

يعود تأسيس سوسة 
إلى ما قبل امليالد بـ 9 
قرون، وهناك مصادر 
ترى أنها تعود إلى 27 

قرنا خلت، وجاءها 
الفينيقيون على 
سفنهم األولى.

■ ■ ■
خّصها األمير األغلبي، 

زيادة الله األّول، عام 
821 ميالدية، بقصبة 
أو أرض محددة تضّم 
الرباط ودار صناعة 
السفن وقد أحيطت 

جميعها بسور.

■ ■ ■
أبرز معاملها »الجامع 
الكبير«، الواقع  في 

قلب املدينة، والذي تم 
تأسيسه منذ القرن 
الثاني الهجري وبقي 
منارة تعليمية بارزة.

باختصار

زائر، تفتح ذراعيها له من جهة البحر، لتبهره بزرقة شواطئها وبياض رمالها وقلوب  سوسة، المدينة، التي تدخل قلب كل 
أهلها، وتجعله يفتش في زواياها عن مالمح تاريخ عتيق يطل بوجهه كامًال على الحضارة

هوامش

أمجد ناصر

أيــضــا،  نغني  كــنــا  املسلحة  الفلسطينية  ــثــورة  ال ــام  أيـ
وكانت األغاني من حواضر البيت الشامي الكبير، فال 
الــذي هو  الجماعة  شــيء يمسك بالتالبيب مثل غناء 
أيضا نوع من املقاومة، حتى وإن لم يقل هذه الكلمة 
يسّمونها  كانوا  فأسالفنا  قاموسنا،  في  املستحدثة 
جـــهـــادًا، وال يــعــنــون بــالــضــروة مــعــنــاهــا الــديــنــي، ألنَّ 
جها  الذي أخذها وتوَّ الدين   على 

ٌ
كلمة الجهاد سابقة

ــام  أيـ واألرواح.  الـــقـــلـــوب  يــبــلــغ  إذ  الـــعـــمـــل،  رأس  عــلــى 
التحرير  منظمة  ثـــورة  املسلحة،  الفلسطينية  الــثــورة 
ـــا نجلس 

ّ
ــورة الـــقـــســـام، كـــن ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــيــســت ثـ

مجموعاٍت ونغني. وكانت األغاني من حواضر البيت 
الــشــامــي الــكــبــيــر، ولــيــســت فــقــط مــن الــغــنــاء »الــبــديــل«.  
يومها سمعت رفيقا يغني الروزنا، وكان تحت عنب 
 
َّ
ِلــَم شذ األغنية سالح وليس تفاحا، ولم يقل رفيقنا 

رت أنَّ األمر يتعلق 
َّ
عنا، وخبأ السالح تحت العنب؟ فك

الذين كانوا  الكبرى. ال بدَّ أن هؤالء  بالثورة السورية 
يغنون، على نحو ما فعل رفيقنا الشامي، من الثوار 
كانوا  الــذيــن  املناصرين  الفالحني  مــن  أو  الــســوريــني، 
املستعمر  فــي معركتهم ضــد  الــســالح،  لهم  بــون  يــهــرِّ

الفرنسي، تحت شحنات العنب الذاهبة إلى الشهباء. 
ال تحتاج حلب إلى الروزنا، لتحضر في الذهن. فهي 
مـــوجـــودة، بــال تــوقــف، عــلــى شــاشــاٍت يتساقط منها 
الدمار والدم والجثث إلى غرف جلوس العرب والعجم. 
لكن، قاتل الله األلفة. إنها أخطر من القتل. األلفة وليس 
ِكه. 

ْ
ل الدم إلى ماء مثل تكرار سف الفتنة. فال شيء يحوَّ

أسفك دما بقدر ما تستطيع، تنجو بفعتلك ويحتار 
ــــدم الكثير  ــــدم الــقــلــيــل جــريــمــة، لــكــن ال ــدوك« بـــك. ال ــ »عـ
حرب. وفي الحروب، ال يتراشقون بالورود. املجرمون 
مون، ويساقون إلى السجون أو املشانق، وربما 

َ
ُيحاك

الحرب  قــادة  أن  البلدان، غير  السيوف في بعض  إلــى 
هؤالء الذين يقتلون أكثر ينالون األوسمة. لقد أرسيت 
الحولة، وربما  القاعدة فــي ســوريــة منذ مــجــزرة  هــذه 
 إلى مجازر حلب اليومية اآلن. 

ً
منذ أيام درعا، وصوال

بت هذه الوصفة و»زبطت«. فعندما ال يصدر قرار  ُجرِّ
الــحــرب، وال  واحــد من أيِّ هيئٍة دولــيــٍة معنيٍة بجرائم 
م فيها 

َّ
يوضع اسٌم واحٌد على هذه اللوائح التي تتحك

موازين القوى وفساد السياسات، ال يرعوي القتلة وال 
أو عسكري  اآلن اسم قائد سياسي  ُيْحِجمون. ضع 
ســوري، روســي، إيراني، على قوائم مجرمي الحرب، 
ــوره عــلــى املـــأ، وراقــــب املـــيـــدان. لــن تتوقف  انــشــر صـ

 »تنّزها« 
ّ

ها ستكون أقل
َّ
الحرب، وكوارثها البشرية، لكن

مما هي عليه اآلن، وأكثر »انضباطا«. لكن، من يسأل 
عن الدم السوري؟ حقا من يسأل؟ سواء من العرب أو 
من الغرب. أشــكُّ أنَّ هذا الــدم الــذي يسفك في سورية 
ــراح الــثــخــيــنــة جـــــراح، فــلــو كــانــا كــذلــك  ــجـ دم، وهــــذه الـ
أال مــن مضمدين  األقــــل.  عــلــى  الســتــدعــيــا مضمدين 
ومسعفني؟ أال من قطرة خجل، ذرة ضمير، عند من 
يديرون لعبة السياسة الدولية، غير مبالني بجرائمها 
على أرض البشر؟ ألم تصل استغاثات الضحايا، بل 
وجثثهم، إلى أقاصي األرض؟ بلى فعلت. ولكن، ما من 

 ملن 
َ
مجيب. لقد أسمعَت لو ناديَت حّيا. ولكن، ال حياة

تنادي، ولو ناٌر نفخَت بها أضاءْت، ولكن أنت تنفُخ في 
رماِد، على ما قال الشاعر العربي القديم. إنها صرخة 
األمــوات في عالم أكثر موتا منهم، فمن سيسمعها؟ 

ة ستقع؟ على أي أذن حيَّ
ــــســــوري  ــعـــب ال ــاء« الـــشـ ــفــ ــ ــل قــــصــــارى مــــا يــفــعــلــه »حــ
ــاؤه« إصـــدار بــيــانــات الــشــجــب، وفــتــح بعض  ــدقـ و»أصـ
صة لأخبار السورية  الشاشات )التي صارت مخصَّ
الفيزياء  مثل دروس  صة«،  »مــادة متخصِّ باعتبارها 
والكيمياء على الشاشات التعليمية( لجمهور يتناقص 
ــحـــرب. وتــعــبــت األعـــصـــاب.  بــاســتــمــرار. لــقــد طــالــت الـ
، أو جريجا، أو هائما 

ً
وصارت صورة السوري قتيال

على وجهه، أو طافيا على شاطىء أوروبي، ال تثير ما 
الغضب،  الشفقة.  وليس  الغضب.  تثيره:  أن  يفترض 
ولــيــس الــتــعــاطــف. تــحــتــاج صـــور الــبــشــر الــذيــن كــانــوا 
يشبهوننا قبل أن تسقط عليهم البراميل من السماء، 
إلى قليل من الغضب. فإن لم يعد يوجد عندنا، وعند 
غــيــرنــا، مــا يكفينا مــنــه، فــال أقـــل مــن الــخــجــل. علينا 
يراها  التي عندما  الصور  الــيــوم، من هــذه  أن نخجل، 
أحفاُدنا سيقولون لنا: هل عشتم حقا في هذا الزمن 

الضبع، ولم تفعلوا شيئا؟

يا رايحين َع حلب

وأخيرًا

تحتاج صور البشر الذين كانوا 
يشبهوننا قبل أن تسقط 

عليهم البراميل من السماء، 
إلى قليل من الغضب
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